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Subsidieovereenkomst 

Tussen 

Stichting Slachtofferhulp Nederland, gevestigd te Utrecht, Pallas Athenedreef 27, 3561 PE en hierbij 

vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur, mevr. R.H.M.Jansen, hierna te noemen Slachtofferhulp 

Nederland 

En 

de Samenwerkende Gemeenten: Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, West Betuwe, Berg en Dal 

(gemeente), Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West Maas en Waal, Wijchen en 

Zaltbommel, vertegenwoordigd door de Burgemeester van de gemeente Tiel,  de heer J. Beenakker, 

hierna te noemen De Samenwerkende Gemeenten. 

Deze subsidieovereenkomst is opgesteld om de subsidieafspraken tussen Slachtofferhulp Nederland 

behorende bij de subsidieverlening van de Samenwerkende Gemeenten aan Slachtofferhulp 

Nederland vast te leggen. 

Hiertoe komen beide partijen het navolgende overeen: 

- Slachtofferhulp Nederland is in Gelderland Zuid uitvoerend verantwoordelijk voor de zorg aan 

slachtoffers, nabestaanden en andere betrokkenen van een misdrijf, verkeersongeluk of 

(langdurige) vermissing. Als getuigen, betrokkenen of nabestaanden bij suïcide Slachtofferhulp 

Nederland op eigen initiatief benaderen of actief aangemeld worden door de politie of andere 

netwerkpartner, dan bieden we hen ook ondersteuning. 

- De aanmeldingen van slachtoffers bij Slachtofferhulp Nederland via het de Politie, via de verwijzing 

door andere ketenpartners en aanmeldingen van cliënten op eigen initiatief. 

- Slachtofferhulp Nederland is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar  via de 

gemeenschappelijke meldkamer in het geval van ramp of crises. 

- Bij een grootschalige calamiteit of een situatie met maatschappelijke onrust1 neemt een 

vertegenwoordiger van Slachtofferhulp Nederland adviserend deel aan een PSH(i) team in het 

kader van het GGD proces PSH(i), onder coördinatie van de GGD. Slachtofferhulp Nederland biedt 

inzet van medewerkers opvang en leiders opvangteam voor het proces PSH. Zie hiervoor het 

convenant PSH GGD Gelderland Zuid en de procesbeschrijving PSH.  

- Slachtofferhulp Nederland biedt aanvullende diensten ten behoeve van het proces Nafase van de 

Gemeentelijke Bevolkingszorg bij een ramp of crises. Zie bijlage 1 voor een indicatieve beschrijving 

van deze diensten. 

- Bij High Impact Crime is Slachtofferhulp Nederland een partner voor de Samenwerkende 

Gemeenten voor de nazorg aan slachtoffers. Zie bijlage 2 voor een indicatieve beschrijving. 

- Slachtofferhulp Nederland is een partner voor de Veilig Thuis organisatie en het Centrum Seksueel 

Geweld in Gelderland Zuid bij de ondersteuning aan slachtoffers van seksueel geweld/misbruik en 

huiselijk geweld. Zie bijlage 3 voor een indicatieve beschrijving. 

- De Samenwerkende Gemeenten verlenen aan Slachtofferhulp Nederland een subsidie van €0,298 

per inwoner van de Samenwerkende Gemeenten. Het bedrag van € 0,298 is gebaseerd op het 

prijspeil van 2019.  

- Slachtofferhulp Nederland rapporteert één keer per jaar inhoudelijk en financieel aan de 

Samenwerkende Gemeenten aan het eind van het jaar door middel van haar jaarverslag en 

jaarrekening. 

 
1 Gedoeld wordt op maatschappelijke onrust door zedenzaken, suïcide op scholen , onrust door (vermeend) 
vrijkomen schadelijke stoffen, spanningen tussen bevolkingsgroepen.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Beuningen_(Gelderland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buren_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Culemborg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Druten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berg_en_Dal_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berg_en_Dal_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heumen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maasdriel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Neder-Betuwe_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nijmegen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tiel
https://nl.wikipedia.org/wiki/West_Maas_en_Waal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijchen_(gemeente)
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- Slachtofferhulp Nederland en De Samenwerkende Gemeenten spreken een jaarlijks bestuurlijk 

overleg af, waarin de prestaties, ontwikkelingen en trends besproken worden. 

- Deze overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar, met ingangsdatum 01-01-2021. 

- De subsidieaanvraag wordt verstuurd aan de gemeente Tiel, die namens De Samenwerkende 

Gemeenten zorg draag voor de administratieve afhandeling van de subsidieafspraken met 

Slachtofferhulp Nederland. 

 

Overeengekomen d.d. 01-01-2021 te Tiel, 

 

Namens Slachtofferhulp Nederland Namens de 14 Samenwerkende Gemeenten 

 

 

 

Mw. Mr. R.H.M. Jansen MPA    De heer ir. J. Beenhakker  

Lid Raad van Bestuur      De Burgemeester van Tiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 bijlagen  
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Bijlage 1: Indicatieve beschrijving Dienstverlening Slachtofferhulp Nederland tbv 

 proces Nafase van de gemeentelijke Bevolkingszorg Gelderland Zuid  

 

Nazorg en monitoring getroffenen 

Slachtofferhulp Nederland biedt bij misdrijven, verkeersongevallen, suïcide, langdurige vermissing 

psychosociale, praktische en juridische vervolghulp. Bij ondersteuning aan overige doelgroepen wordt 

in overleg met de GGD en/of gemeente de inzet van Slachtofferhulp Nederland afgestemd. 

Desgewenste levert Slachtofferhulp Nederland bij een grootschalige calamiteiten periodiek een 

rapportage aan van geboden hulpverlening aan getroffenen 

Lotgenotencontact 

Na rampen hebben slachtoffers vaak behoefte aan contact met lotgenoten. Slachtofferhulp Nederland 

organiseert lotgenotencontact en biedt professionele begeleiding bij lotgenotenbijeenkomsten 

Online Informatie- en Verwijscentrum (IVC) / online één loketfunctie getroffenen 

Slachtofferhulp Nederland biedt op verzoek van een incidentgemeente een online platform voor 

ondersteuning en advies aan getroffenen. Dit platform bevat een één loketfunctie voor 

gecoördineerde multidisciplinaire informatievoorziening en dienstverlening aan getroffenen. Dit biedt 

voor een groep getroffenen van een grootschalig incident informatie van en contacten met betrokken 

organisaties (Politie/OM, gemeente, GGD, Slachtofferhulp Nederland/Stichting Impact). 

Advies bij slachtoffercommunicatie  

Desgewenst adviseren communicatieadviseurs van Slachtofferhulp Nederland incidentgemeenten 
over de inhoud en toon bij communicatie aan slachtoffers.  

 

Juridische advies 

Slachtofferhulp Nederland ondersteunt slachtoffers bij herstel dan wel verlichten van materiele en 

immateriële schade. Desgewenst levert Slachtofferhulp Nederland hierover een advies ten behoeve 

van een plan van aanpak voor de nafase. 

 

Fotoschouw 

Nabestaanden kunnen visueel afscheid nemen van omgekomen naasten door gebruik te maken van 

identificatiefoto’s van het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO). Speciaal opgeleide 

casemanagers bereiden en begeleiden samen met het LTFO de nabestaanden voor op de stapsgewijze 

foto-confrontatie.  

Internationale samenwerking 

Bij (grootschalige) calamiteiten zijn vaak meerdere nationaliteiten betrokken. Bij grensoverschrijdend 

slachtofferschap werkt Slachtofferhulp Nederland nauw samen met het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken en met Victim Support Europe om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen.  
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Bijlage 2: Dienstverlening Slachtofferhulp Nederland bij High Impact Crime – indicatieve 

beschrijving 

Alle slachtoffers van misdrijven die Slachtofferhulp Nederland op eigen initiatief benaderen of actief 

aangemeld worden door de politie of andere netwerkpartners krijgen allen psychosociale, praktische 

en juridische ondersteuning aangeboden. In het kader van High Impact Crime biedt Slachtofferhulp 

Nederland maatwerk in de geboden ondersteuning: 

Woningovervallen en overvallen op bedrijven 

De gemeente heeft een regierol op het terrein van preventie en nazorg bij overvallen. Een overval op 

een woning of een bedrijf kan in iedere gemeente voorkomen en heeft een grote impact op het 

slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij. Naast financiële 

gevolgen heeft een overval vaak grote emotionele gevolgen. Een goed plan van aanpak voor de 

nazorg aan het slachtoffer is daarom belangrijk. Slachtofferhulp Nederland biedt slachtoffers van 

overvallen gespecialiseerde ondersteuning met de volgende diensten: 

1. Ondersteunen bij de emotionele verwerking 

2. Herstelrechtelijke ondersteuning (slachtofferdadergesprekken/mediation) 

3. Ondersteuning bij herstel van (bedrijfs)schade en immateriële schade 

4. Preventie en voorkomen herhaald slachtofferschap 

https://www.slachtofferhulp.nl/Delicten/Bedrijfsoverval/ 

Inbraakpreventieadvies 

Inbraken zorgen voor een groot gevoel van onveiligheid bij slachtoffers en ondermijnen het 

vertrouwen in de sociale veiligheid in de buurt. Slachtofferhulp Nederland benadert slachtoffers van 

woninginbraken voor emotionele ondersteuning en met preventietips om gevoelens van veiligheid te 

herstellen en herhaald slachtofferschap te voorkomen. Slachtofferhulp Nederland werkt nauw samen 

met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. 

https://www.slachtofferhulp.nl/inbraakpreventie 

Ondersteuning bij ernstige geweldsmisdrijven.  

De casemanagers van Slachtofferhulp Nederland staan direct nabestaanden van levensdelicten en 

slachtoffers van ernstigs gewelds- en zedenmisdrijven, die door het delict een complex aan gevolgen 

ondervinden, met raad en daad terzijde. Zij werken daarbij nauw samen met het OM en de politie.  

 

 

  

https://www.slachtofferhulp.nl/Delicten/Bedrijfsoverval/
https://www.slachtofferhulp.nl/inbraakpreventie
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Bijlage 3: Dienstverlening Slachtofferhulp Nederland sociale domein: bij seksueel geweld / 

misbruik en huiselijk geweld –indicatieve beschrijving 

 

Ondersteuning aan slachtoffers van seksueel geweld / misbruik ‘verleden’ 

Slachtofferhulp Nederland biedt hulp aan volwassen slachtoffers van seksueel geweld in het verleden. 

Het gaat om (vroeg)kinderlijk trauma of volwassenen of een- of meermalig misbruik in de tienerjaren. 

Vaak is er geen vertrouwen meer is in de professionele hulpverlening.  

Ondersteuning aan slachtoffers van seksueel geweld/misbruik ’heden’ en toeleiding naar de Veilig Thuis 

organisatie en het Centrum Seksueel Geweld  

Het aantal slachtoffers dat aangifte doet van een zedendelict is relatief laag, onder andere veroorzaakt 

door gevoelens van schuld en schaamte. Slachtofferhulp Nederland biedt gerichte 

publiekscommunicatie (www.verbreekdestilte.nl), laagdrempelige (online) contactmogelijkheden (chat, 

email, facebook) en online (anonieme) ondersteuningsmogelijkheden (eHealth) en komt met steeds 

meer slachtoffers van seksueel geweld/misbruik in contact. Slachtofferhulp Nederland een belangrijke 

rol in de toeleiding van slachtoffers naar de Veilig Thuis organisatie en het Centrum Seksueel Geweld.  

Slachtofferhulp Nederland is een algemene voorziening voor de ondersteuning aan deze slachtoffers 

en toeleiding naar hulpverlening in het sociale domein.  

Casemanagement bij ernstige zedenmisdrijven 

De casemanagers ondersteunen slachtoffers van ernstige zedendelicten en kunnen in beginsel deze rol 

vervullen in het Centra Seksueel Geweld om een continue en integrale begeleiding te bieden bij zorg 

en strafrecht.  

Ondersteuning bij huiselijk geweld 

Slachtofferhulp Nederland biedt aan slachtoffers van huiselijk geweld juridische voorlichting en 

ondersteuning in het strafrechtelijk proces. 

 

http://www.verbreekdestilte.nl/

