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Stichting slachtofferhulp als ketenpartner
Zoals u bekend is Slachtofferhulp Nederland een sterke lokale partner in ketens rondom opvang en
ondersteuning van slachtoffers van een misdrijf, en voor opvang van inwoners na grotere en kleinere
rampen/calamiteiten hebben we een 24/7 piketdienst. Voorbeelden van zaken die via de piketdienst in 2020
binnenkwamen voor de veiligheidsregio Gelderland zuid:
• De explosie in een woning
• Zware mishandeling
• Nabestaanden van suïcide
• Woningoverval
• Verkeersongevallen met dodelijke afloop
• Dode als gevolg van een misdrijf
Binnen het veiligheidsdomein en de Veiligheidsregio is sprake van een intensieve samenwerking met politie,
OM en GGD en werken we aan adequate opvang en nazorg van slachtoffers waartoe de gemeente verplicht
is. Thema’s met betrekking tot veiligheid krijgen veel aandacht in de media en rampen, geweldsmisdrijven of
inbraakgolven leiden vaak tot maatschappelijke onrust. Onze dienstverlening heeft bewezen een belangrijke
rol te spelen om eventuele onrust mede te kanaliseren door snelle en adequate ondersteuning van uw
inwoners die slachtoffer zijn geworden.
U heeft belang bij de uitvoering van onze taken in het kader van de EU richtlijn slachtofferrechten1 en de
organisatie en uitvoering van slachtofferzorg. In het kader van deze EU richtlijn slachtofferrechten is ook uw
gemeente verplicht ondersteuning aan slachtoffers beschikbaar te hebben voor haar inwoners. Opkomen
voor de rechten en ondersteuning is onze gedeelde opgave.
Financiële bijdrage in relatie tot dienstverlening
Om de continuïteit van een optimale uitvoering van de diensten van Slachtofferhulp Nederland te
waarborgen blijft de financiële bijdrage vanuit gemeentes hard nodig. Op basis van de bijdrage van alle
gemeenten in Nederland en specifiek binnen uw Veiligheidsregio zijn we in staat om vanuit meerdere
locaties met een landelijk dekkend netwerk, slachtofferondersteuning te bieden op emotioneel, praktisch en
juridisch terrein. Met de GGD Gelderland Zuid is een convenant vastgesteld waarin afspraken zijn gemaakt
over rol een taakverdeling bij rampen, calamiteiten en incidenten die in alle gemeenten in de regio kunnen
voorkomen. Slachtofferhulp houdt medewerkers opgeleid en neemt zitting in het kernteam wat de
psychosociale ondersteuning organiseert en coördineert, ook voor deze rol houden wij onze deskundigheid
actueel ook in tijden zonder rampen en incidenten.

1

De rechten van slachtoffers zijn vastgelegd in de Europese Richtlijn minimumnormen en deze zijn geldig binnen de gehele Europese Unie. Dit
betekent dat iedereen die op het grondgebied van een Europese lidstaat slachtoffer wordt van een strafbaar feit, aanspraak kan maken op de
rechten, de ondersteuning en de bescherming zoals neergelegd in de Europese regeling en verankerd in de wetgeving van de betreffende lidstaat.

Proces inzet slachtofferhulp

Grootschalig incident, GRIP 2 of hoger, inzet
PSHOR
Regie veiligheidsregio

ja

Alarmering PSHOR via ACGZ naar
GGD

Alarmering PSH organisaties
door LKT vanuit de GGD

nee

Kleinschalige inzet en behoefte aan coördinatie
van de psychosociale hulpverlening (PSHi),
mogelijke maatschappelijke onrust

ja

Alarmering door OVDG of
OVDBz, Politie of ketenpartners
via GGD

Binnen kantoortijd via
PSHiteam GGD
(088-1447238)

Buiten kantoortijd via
crisiscoordinator GGD
(via MKA)
nee

ja

Regulier incident, meerdere slachtoffers.
Behoefte aan psychosociale ondersteuning (geen
coördinatie PSH of maatschappelijke onrust!)

Alarmering SHN via politie
Binnen kantoortijd via
centraal nummer SHN
(0900-0101)

nee
Buiten kantoortijd via MKA

Regulier incident, individueel slachtoffer.
Behoefte aan psychosociale ondersteuning

nee

Geen inzet SHN

ja

Alarmering SHN via politie

Alarmering SHN
door GGD

