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Al uw inwoners kunnen 
rekenen op Slachtofferhulp 
Nederland  
Wij wijzen de weg naar herstel en recht

Goede opvang na een onverwachte aangrijpende gebeurtenis voorkomt 
sociale onrust, zorgt dat slachtoffers zich gehoord voelen en helpt hen het 
gebeurde te verwerken. Slachtofferhulp Nederland ondersteunt slachtoffers, 
getuigen en nabestaanden. Wij werken daarbij nauw samen met gemeenten. 
Bij grote én kleinere urgente situaties staan wij 24/7 klaar om uw gemeente en 
uw inwoners te ontzorgen en ondersteunen. 

24/7 ontzorgen
Een steekpartij, een gewapende overval, 
een ernstig bedrijfsongeval, een suïcide 
van een leerling op een middelbare school. 
Calamiteiten en andere aangrijpende 
gebeurtenissen komen onverwacht. Voor 
slachtoffers, getuigen en nabestaanden, en 
ook voor u als gemeente. Slachtofferhulp 
Nederland is gespecialiseerd in de opvang en 
ondersteuning van slachtoffers, betrokkenen, 
getuigen en nabestaanden van rampen of 
calamiteiten, misdrijven, verkeersongevallen, 
vermissingen en (online) fraude. Wij zijn 

24/7 bereikbaar en staan bij urgente situaties 
klaar om u als gemeente direct te ontzorgen 
en slachtoffers te ondersteunen. We 
informeren, we adviseren en we staan direct 
ter plekke naast de slachtoffers. Wij wijzen de 
weg naar herstel en recht.

Acute opvang 
We helpen iedereen op een manier die past 
bij zijn of haar situatie, met waar mogelijk 
zelfredzaamheid van het slachtoffer als 
uitgangspunt. 

‘Heel fijn om samen 

te werken met zo’n 

laagdrempelige en 

deskundige organisatie’ 

Marlous de Vos,  
adviseur Veiligheid  
gemeente Almere
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Direct verbinding en samenwerking met uw 
gemeente en andere partners. 
	■ Meedenken en advies waar uw gemeente 

rekening mee moet houden. 
	■ Acute opvang van slachtoffers.
	■ Nazorg voor slachtoffers: emotionele, 

praktische en juridische ondersteuning.

Wij bieden dit in verschillende vormen, 
zodat we in alle situaties en voor iedereen 
zo toegankelijk mogelijk zijn. Bijvoorbeeld: 
acute opvang, online dienstverlening, 
lotgenotencontact en community-contact. 
Na ernstige zeden- of geweldsmisdrijven, 
levensdelicten en verkeersongevallen met 
dodelijke afloop bieden wij slachtoffers 
en nabestaanden casemanagement (een 
persoonlijke casemanager die langere tijd 
ondersteunt). Zusterorganisatie Namens de 
Familie helpt ook slachtoffers, nabestaanden 
en achterblijvers bij het omgaan met de 
media. 

Vrijwilligers
Vrijwilligers hebben een belangrijke rol 
binnen Slachtofferhulp Nederland. Zij 
zetten zich vanuit een intrinsieke motivatie 
in om slachtoffers snel en efficiënt te 
helpen en voor hen het verschil te maken. 
Alle medewerkers, betaald en onbetaald, 
zijn opgeleid en blijven getraind via onze 
Slachtofferhulp Academie.

Wendbaar en flexibel
Slachtofferhulp Nederland is een 
wendbare en flexibele organisatie. Onze 
medewerkers zijn geworteld in de lokale 
gemeenschap. We spelen voortdurend in 
op actuele ontwikkelingen in de voor veel 
mensen steeds complexere en digitale 
samenleving, en zijn in staat om snel in te 
springen op nieuwe groepen slachtoffers. 
Zo hebben we in 2021 voor slachtoffers 
van de watersnoodramp in Limburg een 
informatie- en advieswebsite en een online 
lotgenotengroep opgezet.

Kosteloze en toegankelijke hulp
Eén ding blijft onveranderd: ieder slachtoffer 
dat hulp nodig heeft of daarom vraagt, 
kan altijd kosteloos en toegankelijk op 
Slachtofferhulp Nederland rekenen. Dankzij 
ons landelijk dekkend netwerk en in nauwe 
samenwerking met de ketenpartners kunnen 
slachtoffers uit alle gemeenten in Nederland 
passende ondersteuning krijgen. 
Om gemeenten en slachtoffers optimaal te 
kunnen blijven ontzorgen en ondersteunen, 
is de gemeentelijke bijdrage hard nodig - 
naast financiering vanuit het Rijk. Zo kunnen 
we voor slachtoffers het verschil maken in 
de verwerking van het gebeurde en kunnen 
zij weer de regie over hun eigen leven 
terugpakken.

‘Het helpt als je een  

partij aan tafel hebt  

die weet wat 

slachtofferschap  

doet’

Jacotien Visser,  
senior adviseur Veiligheid bij 
Openbare Orde & Veiligheid 

gemeente Utrecht  
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Samenwerking

Slachtofferhulp Nederland: 
dé partner bij aangrijpende 
gebeurtenissen in uw gemeente
Een sterk en professioneel optreden van uw gemeente bij onverwachte 
aangrijpende gebeurtenissen, draagt bij aan het vertrouwen van de inwoners. 
Slachtofferhulp Nederland ondersteunt uw gemeente en inwoners op het 
juiste moment met passende inzet. Vanuit het veiligheidsdomein zijn wij 
dé landelijke partner die met lokaal maatwerk zorgt voor een efficiënte en 
effectieve dienstverlening en nazorg.  

Als gemeente bent u er verantwoordelijk 
voor dat uw inwoners weten waar zij terecht 
kunnen als hen iets is overkomen, dat zij op 
verhaal kunnen komen en ondersteuning 
krijgen in hun proces van herstel en recht. 
Wij ondersteunen u daarin. Voorop staat 
dat iedereen die ondersteuning nodig 
heeft, gemakkelijk met ons in contact kan 
komen. Als landelijke organisatie kunnen 
wij bij rampen en crises zo nodig onze 
medewerkers bovenregionaal inzetten. 
Wij zijn 24/7 bereikbaar en kunnen direct 
medewerkers leveren voor een opvangteam. 

Elke gemeente is uniek
Wij sluiten onze diensten aan bij uw 
behoefte. Onze experts hebben oog voor 
de specifieke omstandigheden en eigenheid 
van uw gemeente. Onze medewerkers in de 
regio voeren het gesprek met gemeenten. 
Graag maken wij met uw gemeente 
specifieke procesafspraken, om voor uw 
inwoners direct het verschil te kunnen 
maken wanneer dat nodig is. Wij realiseren 
ons als geen ander hoe belangrijk een 
gestroomlijnde samenwerking is bij de eerste 
opvang en het eerste contact.
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“Afgelopen voorjaar was er een zeer heftig 
ongeluk op de N34 in onze gemeente. Het had 
behoorlijke impact op de bewoners van Borger 
en de medewerkers van onze hulpdiensten. 
Slachtofferhulp Nederland heeft naasten en 
betrokkenen gebeld om te vragen hoe het met 
ze gaat en een bijeenkomst georganiseerd waar 
mensen konden praten over het gebeurde en wat 
het hen heeft gedaan.
Het is heel geruststellend dat de mensen van 
Slachtofferhulp Nederland vlak na zo’n ongeluk 
en de dagen erna goede nazorg bieden aan 
de mensen die er thuis van zitten bij te komen. 
Dat zij specifieke opleiding en expertise hebben 
om gesprekken te voeren met mensen die iets 
traumatisch hebben meegemaakt, ook als zij het 
op afstand hebben meegemaakt. Het gaf hen 
troost dat er contact met hen werd gezocht, dat 
ze gezien werden. Dat zorgde voor een betere 
verwerking. 

Van een eerder ongeluk heb ik geleerd dat 
het belangrijk is om in de stille fase goed af te 
stemmen wie wat doet bij een ramp. Zodat je, 
als het erop aankomt, precies weet wie wat te 
doen staat, en je weet welke opties er zijn om 
betrokkenen te kunnen helpen op een manier die 
bij ons en de situatie past. Die kennis zakt alleen zo 
makkelijk weer weg, je hebt een beetje onderhoud 
nodig. We hebben daarom jaarlijks contact met 
Slachtofferhulp Nederland en verder zo vaak als 
nodig. En ik heb mezelf voorgenomen steeds 
weer dat linkje te leggen: wat doen we voor de 
slachtoffers?”

‘Heel geruststellend dat onze inwoners en 
hulpverleners gezien worden na een heftig ongeluk’

Interview met Jan Seton, burgemeester gemeente Borger-Odoorn - januari 2022
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Onmisbare partner 
Dit doen wij voor uw gemeente en 
inwoners bij een onverwachte aangrijpende 
gebeurtenis:
	■ Wij zoeken direct verbinding en 

samenwerking met u en andere partners. 
	■ Wij denken mee en adviseren waar uw 

gemeente rekening mee moet houden. 
	■ Wij zijn aanwezig bij de acute opvang 

voor slachtoffers, betrokkenen, getuigen 
en nabestaanden. 

	■ Wij geven informatie, advies en 
emotionele ondersteuning. 

	■ Wij bieden slachtoffers en nabestaanden 
kosteloos praktische en juridische hulp. 
We helpen bijvoorbeeld bij het vragen 
om een schadevergoeding, gaan mee 
naar de strafzaak en ondersteunen bij het 
uitvoeren van het spreekrecht. 

	■ Wij bieden nazorg.
Hieronder beschrijven we hoe we dit voor 
de relevante gemeentelijke domeinen 
aanpakken.

Samenwerking binnen de 
gemeentelijke domeinen
Onze dienstverlening levert een 
wezenlijke bijdrage aan het gemeentelijke 
voorzieningenniveau. Binnen het werkveld 
Openbare Orde en Veiligheid werkt 

Slachtofferhulp Nederland intensief samen 
met de gemeente, politie en GGD. Zo 
kunnen we veiligheid en (na)zorg in uw 
gemeente naadloos met elkaar verbinden. 
Deze samenwerking speelt zich af binnen 
drie gemeentelijke domeinen, waarbij iedere 
partner zijn rol oppakt en samenwerkt:
	■ Rampenbestrijding en crisisbeheersing
	■ Sociale veiligheid
	■ Sociaal domein

Rampenbestrijding en 
crisisbeheersing: zorg en nazorg
Bij rampen en crises in uw gemeente 
staan de medewerkers van Slachtofferhulp 
Nederland 24/7 via piket klaar om (na)
zorg te verlenen aan slachtoffers, getuigen 
en nabestaanden. We houden onze 
medewerkers hiervoor permanent getraind 
en opgeleid. Wij zijn een vaste partner voor 
de GGD in psychosociale hulp (PSH) en 
kunnen medewerkers leveren voor een 
opvangteam en nazorg. Daarnaast zijn 
wij inhoudelijk de belangrijkste adviseur 
van het PSH-kernteam. Bij een ramp, 
crisis of calamiteit met veel slachtoffers 
kunnen wij binnen 24 uur (na opdracht) 
een (deels besloten) online Informatie- en 
adviescentrum (IAC) opzetten voor: 
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	■ Lotgenotencontact 
	■ 1-loketfunctie voor 

informatievoorziening
	■ 1-loketfunctie voor dienstverlening

Sociale veiligheid: High Impact 
Crimes
High Impact Crimes zijn delicten met 
een grote impact op het slachtoffer, 
zijn of haar directe omgeving en het 
veiligheidsgevoel in de samenleving. 
Bijvoorbeeld overvallen, straatroof, geweld 
en woning- of bedrijfsinbraken. In de 
nazorg van zulke delicten is aandacht 
voor het slachtoffer cruciaal voor de 
verwerking. Het is daarom belangrijk 
dat uw gemeente procesafspraken voor 
High Impact Crimes opneemt in een 
nazorgprotocol. Wij hebben hiervoor 
verschillende voorbeelden beschikbaar. 
Onze ondersteuning is altijd maatwerk. Wij 
benaderen slachtoffers van High Impact 
Crimes en bezoeken hen, als zij dat 
wensen. Wij bieden hen:
	■ Ondersteuning bij de emotionele 

verwerking.
	■ Herstelrechtelijke informatie 

(bijvoorbeeld mediaton of 
slachtoffer-dadercontact, via 
onze zusterorganisatie Perspectief 
Herstelbemiddeling).

‘Heel prettig dat slachtoffers  
meteen worden gezien en gehoord’

“Het is heel prettig dat de mensen van Slachtofferhulp Nederland 
zo’n steun en toeverlaat zijn voor slachtoffers en getuigen die iets 
heel ernstigs hebben meegemaakt. Zij acteren vanaf moment één, 
slachtoffers worden meteen gezien en gehoord. Dat is van grote 
meerwaarde voor hen. 
Het is ook erg fijn dat ik een contactpersoon heb met expertise van 
slachtofferschap, waarmee ik direct heel snel kan schakelen en ook 
iets verder in de tijd kan kijken wat er nodig is. Zo waren er bij een 
ernstig busongeluk in Leiden veel getuigen. Wij vroegen ons als 
gemeente af wat wij hen konden bieden. Slachtofferhulp Nederland 
had veel getuigen gesproken, en geïnventariseerd waar zij behoefte 
aan hadden. Zij vonden het fijn er nog wat langer bij stil te staan. Zo 
kwamen we tot een lotgenotengroep. 
In 2019 hebben we met Slachtofferhulp Nederland en de politie een 
protocol nazorg opgesteld. Daarin is onder andere vastgelegd dat 
Slachtofferhulp Nederland namens ons slachtoffers vraagt: ‘Heeft 
u er behoefte aan dat de gemeente contact met u opneemt?’ Het 
is ontzettend fijn dat we bij heftige gebeurtenissen die informatie 
hebben en daardoor snel kunnen handelen. Die korte lijnen met 
Slachtofferhulp Nederland zijn heel belangrijk. Het geeft houvast.”

Interview met Joni van Leeuwen,  
coördinator Team Veiligheid gemeente Leiden - december 2021
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	■ Ondersteuning bij de aanvraag van 
schadevergoeding (onder andere tijdens 
het strafproces of bij de verzekeraar).

	■ Informatie en advies over 
preventiemaatregelen (om het 
veiligheidsgevoel te herstellen en herhaald 
slachtofferschap te voorkomen).

Sociaal domein: kwetsbare inwoners 
beoordelen en beschermen
Als gemeente heeft u binnen het sociaal 
domein een belangrijke rol in het bevorderen 
van preventie en vroege signalering, en in 
partijen verbinden. Dit is extra belangrijk voor 
de kwetsbare inwoners in uw gemeente. 
Zij hebben een verhoogd risico op 
slachtofferschap, doen vaak geen aangifte en 
nemen veelal ook niet zelfstandig contact op 
met hulp- en zorgorganisaties. 
Wij kunnen uw gemeente helpen om 
kwetsbare inwoners eerder te identificeren 
en bereiken, en beter te beschermen. 
Daarvoor is het belangrijk om Slachtofferhulp 
Nederland helder te positioneren bij uw 
partners in de veiligheids- en zorgketen als 
dé partner om uw gemeente en slachtoffers 
te ondersteunen. 

Zo werken wij sinds 2018 samen met de 
politie en het Openbaar Ministerie om 
kwetsbare slachtoffers beter te beschermen. 
De politie beoordeelt of iemand kwetsbaar 
is voor herhaald slachtofferschap, 
intimidatie of vergelding en welke 
beschermingsmaatregelen nodig zijn, en 
informeert ons hierover. Hierdoor zijn onze 
medewerkers extra alert in de benadering 
van deze mensen en hebben zij oog voor 
hun kwetsbaarheid. We voeren bij kwetsbare 
inwoners altijd een extra monitoringgesprek. 
Bij de opleiding en bijscholing van onze 
medewerkers besteden wij extra aandacht 
aan kwetsbare inwoners. 
Wij blijven investeren in onze herkenbaarheid 
en zichtbaarheid binnen de hele veiligheids- 
en zorgketen. Door samenwerking bereiken 
we uw kwetsbare inwoners eerder. 
Dit voorkomt zorgkosten en verdere 
maatschappelijke schade. 

‘Het voelt heel warm  

en veilig dat er iemand  

is die luistert en helpt’

Ferdi, slachtoffer van 
mishandeling 
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Onze inzet op een rij

Dit doen 
wij voor uw 
gemeente en 
inwoners
Rampen en crises kunnen we 
niet voorzien. Wel kunnen we 
vooruitkijken, om zo goed 
mogelijk te zijn voorbereid 
bij onverwachte aangrijpende 
gebeurtenissen. We hebben 
daarom op een rij gezet wat u 
van ons kunt verwachten. Zodat 
wij, samen met uw gemeente en 
andere partners, alle slachtoffers, 
getuigen en nabestaanden de 
ondersteuning kunnen bieden 
die zij nodig hebben.

JAARPLAN 2023
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1
Wij zijn dé partner voor opvang 
en nazorg bij een ramp of crisis 

Een ramp of crisis komt altijd onverwacht en heeft grote 
maatschappelijke impact. Wij zijn daarom 24/7 bereikbaar 
voor gemeenten. Met de GGD als vaste partner hebben we 
in convenanten vastgelegd wie welke verantwoordelijkheid 
heeft als psychosociale hulpverlening nodig is. 
Slachtofferhulp Nederland maakt dan deel uit van de reguliere 
zorginfrastructuur binnen de gemeente. Onze opgeleide 
medewerkers staan paraat voor: 
	■ Onmiddellijke psychosociale hulp ter plekke; individuele 

en/of groepsopvang.
	■ On- en offline lotgenotencontact faciliteren.
	■ Nazorg van slachtoffers en andere betrokkenen.
	■ Binnen 24 uur (na opdracht) een online Informatie- en 

adviescentrum (IAC) opzetten voor slachtofferregistratie en 
eenduidige informatievoorziening en dienstverlening.

	■ Ondersteuning bij aangrijpende incidenten, zoals 
zelfdoding, schietpartijen, bedrijfsongevallen, vermissing, 
verkeersongevallen, gewelddadige overvallen, inbraak en 
heftige woningbrand met slachtoffers.

	■ Hulp van Namens de Familie, dat bij vermissingen en 
calamiteiten slachtoffers en nabestaanden ondersteunt in 
het omgaan met de media.

	■ Casemanagement voor de slachtoffers van seksuele 
misdrijven en slachtoffers en nabestaanden van een 
levensdelict, ernstig geweldsmisdrijf, verkeersongevallen 
met dodelijke afloop en bij vermissing.

2
Wij delen kennis  
en werken samen

Slachtofferhulp Nederland is dé organisatie met kennis en 
ervaring op het gebied van slachtofferschap en integrale zorg 
voor slachtoffers. We werken bovendien intensief samen met 
de gemeente, politie, GGD en andere partners, waarbij wij 
onze expertise inzetten, delen en vergroten.

Kennis delen
Wij delen onze kennis. Met de partners binnen het veiligheids- 
en zorgdomein van de gemeenten, met overige professionals 
en met helpers van slachtoffers. Bijvoorbeeld:
	■ Wij maken onze kennis en ervaring toegankelijk voor de 

professionals binnen uw gemeente. Bijvoorbeeld via onze 
kenniscentra Juridische Dienstverlening en Psychosociaal, 
en via onze Advieslijn, waar professionals kunnen sparren 
over een casus of een andere slachtoffer-gerelateerde 
vraag. Zo kunnen onze juridische collega’s meedenken 
over welke slachtofferrechten je je kunt inzetten bij een 
bepaald delict. Onze deskundigen adviseren ook scholen 
over nazorg voor leerlingen en ouders als een leerling 
zelfdoding heeft gepleegd. Ook denken we mee met 
instanties zoals een bedrijf, school of gemeente over 
beleidsvraagstukken, bijvoorbeeld hoe je nazorg voor 
slachtoffers borgt in beleid. 
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	■ Via ons platform Voor Professionals bieden wij mensen 
die beroepsmatig met slachtoffers te maken krijgen (zoals 
zorgverleners en leraren) hulp bij de ondersteuning en 
doorverwijzing van slachtoffers. Professionals vinden 
hier praktische stappenplannen, checklists per delict, 
kennis over en advies rondom slachtofferschap en 
hulp bij het doorverwijzen. Ook is ons aanbod van 
acute hulp bij calamiteiten hier te vinden, advisering 
over slachtofferbeleid, en ons (online) trainings- en 
opleidingsaanbod.

	■ Vanuit het platform Voor Professionals initiëren wij 
pilots: we sturen proactief informatiepakketten naar 
professionals in verschillende groepen en meten 
de effecten daarvan. Bijvoorbeeld een pakket naar 
zorgcoördinatoren in het onderwijs, met daarin de 
Signalenwijzer die hen helpt te handelen bij vermoedens, 
en een poster voor in de lerarenkamer. Of een pakket voor 
huisartsen, met ons dienstenaanbod voor de huisarts zelf 
en folders voor slachtoffers en hun sociale omgeving voor 
in de wachtkamer.

	■ Wij helpen de helpers (zoals partners, buren, vrienden en 
familie) via ons platform Voor de Helpers.

	■ Wij informeren u jaarlijks over de slachtoffers en onze inzet 
in uw gemeente.

	■ De Slachtofferhulp Academie draagt bij aan de permanente 
verdere professionalisering van onze medewerkers, via 
klassikale trainingen, e-learning, begeleiding en coaching 
op de werkvloer. Op aanvraag hebben wij incompany 
trainingen beschikbaar voor professionals in uw gemeente, 
zowel schriftelijk als mondeling.

Kennis vergroten
Om kennis te vergroten en nieuwe en efficiënte werkwijzen 
te ontwikkelen, doen we mee aan projecten en pilots. Enkele 
voorbeelden:
	■ Wij participeren sinds 2018 in het project Moeilijk 

bereikbare slachtoffers in Amsterdam. Hierin wordt 
momenteel extra aandacht besteed aan jonge vrouwen 
in een kwetsbare positie. De informatie over hun 
problematiek, relevante ondersteuningsmogelijkheden 
en nieuwe hulpmiddelen die de ondersteuning kunnen 
vergemakkelijken, wordt landelijk beschikbaar gemaakt en 
onder de aandacht gebracht.

	■ Daarnaast houden we de vinger aan de pols met het 
slachtofferpanel. Dit panel levert informatie over de 
impact van onze inzet en geeft meer inzicht in de wensen 
en behoeften van slachtoffers en nabestaanden tijdens hun 
herstelperiode.
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“Slachtofferhulp Nederland klinkt eigenlijk te 
simpel voor de organisatie die erachter zit. Je 
kan slachtoffer zijn, familie, vriend, getuige, 
professional, veroorzaker van een ongeluk 
– ze bieden iedereen die dat nodig heeft 
ondersteuning. Die ondersteuning gaat alle kanten 
op; ze zijn snel betrokken, kijken wie wat nodig 
heeft en spelen daarop in. 
Afgelopen jaar zijn vrij kort na elkaar drie mensen 
van de flat in de wijk Vollenhove gesprongen. 
Veel mensen zijn daarvan getuige geweest; 
omwonenden, maar ook medewerkers van 
organisaties die rondom de flat aan het werk 
waren, zoals werklieden en medewerkers van de 
woningcorporatie en het wijkteam. Slachtofferhulp 
Nederland heeft samen met de gemeente en 
woningcorporatie een aparte bijeenkomst 
georganiseerd voor die professionals. En toen een 
jongen omkwam bij een scooterongeluk, hebben 
ze niet alleen meteen zijn ouders, vrienden en 

getuigen ondersteund, maar ook de automobilist 
die met de scooter botste. De waarde van al 
hun werk is niet uit te drukken, zo belangrijk. 
Hun kracht is hun professionaliteit, maatwerk, 
benaderbaarheid en proactieve opstelling. 
Ook aan de voorkant hebben wij veel aan 
Slachtofferhulp Nederland – ze zijn een goede 
sparringpartner, op lokaal en wijkniveau. Als 
wij bijvoorbeeld advies nodig hebben over hoe 
te handelen in bepaalde situaties, dan denken 
ze mee. Hun kennis en ervaring helpt ons als 
gemeente om slachtofferschap te voorkomen 
en slachtoffers beter te helpen. Er is op geen 
enkel niveau geen enkele barrière om hen in te 
schakelen.”

‘De waarde van hun ondersteuning, kennis en 
ervaring is niet uit te drukken, zo belangrijk’

Interview met Martijn Bosma, Adviseur Veiligheid gemeente Zeist - december 2021
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Wij zijn gids voor alle 

slachtoffers 

Wij maken ons sterk voor een inclusieve dienstverlening. 
Dit houdt in dat we bereikbaar en toegankelijk zijn voor 
ieder slachtoffer, ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd, 
sociaaleconomische status, seksuele geaardheid, lichamelijke 
of geestelijke gesteldheid, mate van zelfredzaamheid, geloof 
of andere persoonlijke kenmerken en omstandigheden.

Kwetsbare en moeilijk bereikbare groepen
Wij hebben nadrukkelijk aandacht voor kwetsbare 
slachtoffers en moeilijk bereikbare groepen, zoals jongeren 
en kinderen, ouderen/senioren, licht verstandelijk beperkten, 
de LHBTI+-gemeenschap, buitenlandse slachtoffers, 
ongedocumenteerden, vluchtelingen en asielzoekers. Wij 
helpen uw gemeente om kwetsbare en moeilijk bereikbare 
groepen eerder te bereiken en beschermen. We helpen hen 
om alles wat er op hen afkomt te ontwarren. Wij wijzen hen 
de weg naar herstel en recht en geven daarbij praktische 
ondersteuning (zoals formulieren helpen invullen), zodat zij 
niet achterop raken.

slachtofferhulp.nl is in 2021 maar liefst  
door 1.023.415 mensen bezocht 

207.937 offline aanmeldingen 
dienstverlening in 2021

Chat 
8.994 gesprekken 

Groei online dienstverlening 
Online diensten: 517.748

Volgers social media 
Facebook: 7.163  -  LinkedIn: 19.114

Twitter: 6.362  -  Insta: 1.554

Centrale telefoonnummers  
58.350 gesprekken

Mail 
9.130 gesprekken

35,4% 

JAARPLAN 2023
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Wij zijn bereikbaar en zichtbaar 

in een steeds complexere 
samenleving

De samenleving wordt voor veel van uw inwoners steeds 
ingewikkelder. Vooral voor de kwetsbaren wordt het 
moeilijker zich hierin staande te houden. Wij zetten ons extra 
in om ook de slachtoffers te bereiken die niet zelf contact met 
ons opnemen. Met hulp van digitale middelen, en door meer 
zichtbaar te zijn. Zo kunnen alle slachtoffers de ondersteuning 
krijgen waar zij recht op hebben. 

Lokale verankering
Lokale verankering is belangrijk, met name om de niet-
zelfredzame en kwetsbare slachtoffers te bereiken. Wij zijn 
vertegenwoordigd in alle regio’s, spreken de taal van de 
regio en onze medewerkers zijn op buurtniveau steeds meer 
zichtbaar bij de zorgverleners.

Beeldbellen en online dienstverlening
Beeldbellen heeft sinds Covid een enorme vlucht genomen. 
Slachtoffers van alle delicten kunnen online terecht bij ons 
Contact-, Advies- en Informatiecentrum; digitaal via chat, 
e-mail, Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram, maar 
ook telefonisch via onze 0900-nummers. We hebben 

ondersteuningsplatforms voor professionals en voor helpers, 
en online communities. Onze online dienstverlening voorziet 
duidelijk in een behoefte, gezien de sterke groei in gebruik de 
afgelopen jaren. 

Lotgenotengroepen en online communities
Na een onverwachte aangrijpende gebeurtenis kunnen 
slachtoffers veel steun vinden bij mensen die hetzelfde 
hebben meegemaakt. Bij groepen slachtoffers faciliteren 
wij lotgenotencontacten. Daarnaast hebben we voor 
verschillende soorten incidenten door het hele land face-to-
face lotgenotengroepen en veilige online lotgenotengroepen 
in de Slachtofferhulp Community.

Online fraude en oplichting
Het aantal slachtoffers van online fraude of oplichting, 
datingfraude en identiteitsfraude groeit. Wij ondersteunen, 
informeren en adviseren slachtoffers van online criminaliteit.

JAARPLAN 2023
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https://www.slachtofferhulp.nl/contact/
http://www.slachtofferhulp.nl/professionals/
https://www.slachtofferhulp.nl/voordehelpers/
https://www.slachtofferhulp.nl/emotionele-hulp/contact-met-lotgenoten/
https://community.slachtofferhulp.nl/
https://www.slachtofferhulp.nl/gebeurtenissen/fraude/
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Wij benutten informele en 

formele netwerken 

De omgeving van een slachtoffer (helpers en professionals) 
heeft een belangrijke rol in de opvang. Wij stellen die omgeving 
onze kennis, ervaring en instrumenten ter beschikking, zodat zij 
het slachtoffer goed kunnen helpen. Ons informatiemateriaal 
(digitaal of fysiek) kan worden verspreid via bijvoorbeeld 
verenigingen, buurthuizen, huisartsen en buurtapps.

Wij zijn bereikbaar en toegankelijk voor ieder slachtoffer en 
bieden onze ondersteuning op een manier die past in ieders 
leefomgeving. 

Voor de helpers
Als iemand slachtoffer wordt van een misdrijf, verkeersongeval 
of ramp, is ook voor de omgeving alles ineens anders. Zij 
willen de ander zo goed mogelijk helpen, maar dat kan in de 
praktijk best lastig zijn. Het platform Voor de Helpers helpt de 
helpers in hun ondersteunende rol, op een manier die ook 
voor hen prettig is. 

Voor professionals
Professionals die vermoeden dat iemand slachtoffer is, vinden 
op het platform Voor Professionals praktische hulp, kennis en 
advies om een slachtoffer te herkennen en te helpen.

‘Je ziet dat het beter gaat als mensen 

merken dat ze niet de enige zijn’

Sylvia, ambassadeur van de  
community voor datingfraude  
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Rechten van 
slachtoffers van 
strafbare feiten
Slachtoffers en nabestaanden van een strafbaar 
feit hebben rechten. Deze rechten gelden ook 
voor mensen die niet in Nederland wonen of 
mensen zonder verblijfstatus.

	■ U heeft recht op informatie

	■ U heeft recht  op hulp

	■ U kunt bescherming krijgen

	■ U mag aangifte  doen

	■ U mag zich laten bijstaan

	■ U kunt vragen om een tolk als u de Nederlandse taal 
niet goed begrijpt

	■ U kunt een vergoeding vragen voor uw schade

	■ U kunt een vergoeding krijgen als u moet getuigen

	■ U mag klagen wanneer het Openbaar Ministerie 
besluit dat er geen strafzaak komt

	■ U mag spreken  in de rechtszaal

	■ U mag vragen om contact met de verdachte of dader

	■ U mag vragen om stukken van het dossier van de 
strafzaak te zien

	■ U heeft recht  op een goede behandeling

	■ U heeft recht op informatie over verlof, vrijlating of 
ontsnapping van de verdachte of dader

●
Almere

●
Beilen

●
Almelo

●
Zwolle

●
Arnhem

●
Zutphen

●
Nijmegen

●
Eindhoven

●
Tilburg

●
Breda

●
Roermond

●
Beek

●
‘s-Hertogenbosch

●
Dordrecht

●
Middelburg

●
Rotterdam

●
Amsterdam

Haarlem 

●

Alkmaar 

●

●
Leeuwarden

●
Groningen

Utrecht

●
Amersfoort

Den Haag ●
●

Alphen aan 
den Rijn ●

●
Lelystad

●
Assen

●
Veendam

●
Delfzijl

●
Drachten

●
Heerenveen

●
Sneek

●
Emmen

●
Hoogeveen

●
Steenwijk

●
Den Helder

●
Hoorn

Beverwijk
●

Zaandam
●

Purmerend
●

●
           Hoofddorp

●
Enschede

●
Tiel

●
Apeldoorn

●
Harderwijk

●
Kampen

●
Hardenberg

Deventer 
●

Ede 
●

●
Hilversum

●
Veenendaal●

Delft

●
Bergen op Zoom

Helmond 
●

●
Terneuzen

●
Spijkenisse ●

Gorinchem

      ●
Naaldwijk

●
         Zoetermeer

      Leidschen-
  dam

●

Leiden
●

     Woerden
●

● 
Gouda

●
    Zeist

●
Raalte

●
Winterswijk

●
Doetinchem

●
Venlo

●
Maastricht

●
Oss

NOORDWEST

MIDDENWEST

ZUIDWEST

NOORD

OOST

ZUIDOOST

Landelijk kantoor 

Kantoor (incl. gesprekslocatie)

Gesprekslocatie
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Slachtofferhulp Nederland
Vandaag verder

0900-0101  
www.slachtofferhulp.nl

Colofon
Landelijk kantoor:
Postbus 14208, 3508 SH Utrecht

Moeder Teresalaan 100, 3527 WB Utrecht

Telefoonnummer 088 - 746 07 46

Hulp 0900 - 0101 (gebruikelijke belkosten)

www.slachtofferhulp.nl

Teksten: Berber Paarlberg

Coördinatie: Marieke Spijkerman, Clarinde Prins

Fotografie: Slachtofferhulp Nederland

Grafisch ontwerp: Studio S&H

Slachtofferhulp Nederland
Vandaag verder
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