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Betreft: Vaststelling en verantwoording subsidie 2019
Geacht Dagelijks Bestuur,
Hierbij zenden wij u de jaarverslaglegging over 2019 ten behoeve van de vaststelling van de door u
verleende subsidie aan Slachtofferhulp Nederland.
De stukken bestaan uit het jaarverslag 2019 en de jaarstukken 2019 met daarin de jaarrekening.
In ons jaarverslag leest u over de activiteiten die Slachtofferhulp Nederland in 2019 heeft uitgevoerd en
hoeveel slachtoffers, nabestaanden, getuigen en betrokkenen wij hebben geholpen. Hiermee krijgt u een
compleet beeld van wat Slachtofferhulp Nederland in 2019 heeft gedaan.
Vaststellen subsidie 2019
Op basis van de verstrekte gegevens verzoek ik u de subsidie, ten bedrage van €143.970,00 over 2019 vast
te stellen.
In bijlage 1 staan de specifieke gegevens over het aantal aangemelde slachtoffers in de gemeenten die
onder uw veiligheidsregio vallen, de verdeling over delictscategorieën en de wijze waarop zij door
Slachtofferhulp Nederland geholpen zijn.
In bijlage 2 Dienstenkader; vindt u een toelichting en omschrijving van onze dienstverlening.
In bijlage 3 vindt u de financiële verantwoording over 2019 van Regio Oost, waaronder de gemeenten
binnen uw veiligheidsregio vallen.
Wij ontvangen graag een bevestiging van ontvangst van deze verantwoording per e-mail, op
subsidies@slachtofferhulp.nl.
Als u wilt, lichten wij onze verslaglegging en inzet graag toe. In dat geval kunt u contact met ons opnemen
via bovenstaand e-mailadres of telefonisch op 088 746 07 46.
Met vriendelijke groet,

Mr Rosa H.M. Jansen MPA
Voorzitter Raad van Bestuur
Bijlagen:
- Jaarverslag 2019
- Jaarstukken 2019
- Bijlage 1 Jaarrapportage dienstverlening 2019
- Bijlage 2 Dienstenkader
- Bijlage 3 Financiële verantwoording Regio Oost

Bijlage 1 Jaarrapportage dienstverlening
Slachtofferhulp Nederland januari – december
2019 Berg En Dal
Aan

Berg En Dal

Van

Slachtofferhulp Nederland

Datum

29 april 2020

Referentie

Subsidieverlening 2019

In deze bijlage rapporteert Slachtofferhulp Nederland over de dienstverlening aan slachtoffers in uw
gemeente in 2019. De cijfers worden weergegeven ten opzichte van de cijfers van 2018 .

1. Aangemelde slachtoffers per delict groep
In tabel 1 staat het aantal slachtoffers vermeld dat zich bij Slachtofferhulp Nederland heeft aangemeld in
uw gemeente, uitgesplitst per delictgroep. Onder de delict groep ‘Overig’ vallen delicten zoals stalking,
zelfdoding en vermissing.

Tabel 1: Aangemelde slachtoffers per delict groep

De aanmeldingen komen bij Slachtofferhulp Nederland binnen via de politie, het OM, doorverwijzingen van
professionals en slachtoffers die op eigen initiatief contact op hebben genomen. De verschillen tussen 2019
en 2018 worden veroorzaakt door externe factoren die niet door Slachtofferhulp Nederland beïnvloed
kunnen worden.

2. Contact met slachtoffers
In tabel 2 ‘Contact met slachtoffers’ staat het aantal slachtoffers vermeld waarmee Slachtofferhulp
Nederland contact mee heeft opgenomen en hoe ze verder gebruik hebben gemaakt van onze
dienstverlening. Nadat de gegevens van een slachtoffer zijn ontvangen, nemen onze medewerkers
telefonisch contact op. Als het (juiste) telefoonnummer ontbreekt of na een aantal belpogingen niet wordt
opgenomen, ontvangt het slachtoffer ons hulpaanbod schriftelijk.

Tabel 2: Contact met slachtoffers

De categorieën in de tabel worden onderstaand kort toegelicht:

1. ‘Informatie en advies’: betreft de slachtoffers die alleen gebruik maken van informerende en
adviserende diensten: binnen deze dienstverlening wordt informatie gegeven over de hulpverlening
door Slachtofferhulp Nederland, de psychosociale ondersteuning, het proces van schadeverhalen en
het strafproces. Tevens worden adviestools ingezet en zo nodig gepersonaliseerde stappenplannen
gemaakt.
2. ‘Vervolghulp’ betreft slachtoffers die behoefte hadden aan vervolghulp. In tabel 3 wordt deze
vervolghulp verder uitgesplitst.
3. ‘Bereikt - geen diensten’: betreft de slachtoffers die tijdens het telefonisch contact aan hebben
gegeven geen verdere dienstverlening nodig te hebben
4. ‘Niet bereikt’: betreft de slachtoffers die niet hebben gereageerd op het schriftelijk hulpaanbod.

3. Vervolghulp: de dienstverlening
In tabel 3 staan het type en het aantal diensten vermeld waarmee wij slachtoffers in de gemeente hebben
geholpen. Eén slachtoffer kan gebruik maken van meerdere diensten. Zo kan een slachtoffer bijvoorbeeld
informatie of advies ontvangen, maar ook ondersteuning krijgen bij het verhalen van schade.

Tabel 3: Vervolghulp: de dienstverlening

Informeren en adviseren omvat het aantal contactmomenten, waarin Slachtofferhulp Nederland informatie
en/of advies verstrekt aan slachtoffers. Tijdens een informatie/advies contact kunnen meerdere
onderwerpen aan bod komen.

De categorie “overig” bestaat uit verschillende elementen:
-

Advies OM: dit gaat om het advies richting de officier in justitie in ZSM-zaken waarin wij de
slachtofferbelangen behartigen.
Ondersteuning Klachtenprocedure betreft beklag door benadeelde tegen de politie en/of het OM
(artikel 12 Sv procedure, politiesepot, omissie OM)
Ondersteuning bij beschermingsmaatregelen betreft het informeren van de politie en/of het OM
over gewijzigde beschermingsmaatregelen dan wel aanvraag contact- en/of locatieverbod of het
regelen van bescherming tijdens de strafzaak.
Lotgenotencontact: betreft slachtoffers die deelnemen aan lotgenotengroepen, dan wel in het
aanmeldtraject daarvoor zijn opgenomen.

Op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft SHN de dienstverlening op ZSM anders
gedefinieerd, waarmee het beter aansluit op de verrichte werkzaamheden. Dit betekent dat vanaf 1 april
2019 de definitie van ZSM Schade inventarisatie is gewijzigd. In veel gevallen is het vermelden van de
schade en de daarbij horende bedragen op het adviesformulier voldoende voor de officier om tot een
afdoeningsbeslissing te komen (dienst Advies OM). In sommige situaties verlangt de officier een complete
schadeonderbouwing. In die gevallen verwerkt de ZSM-medewerker de schade inventarisatie op een
schade-onderbouwingsformulier. Vanaf Q1 2019 wordt alleen deze dienst afzonderlijk gerapporteerd.

Voor meer informatie over de diensten zie bijlage 2 Dienstenkader.

Bijlage 1 Jaarrapportage dienstverlening
Slachtofferhulp Nederland januari – december
2019 Beuningen
Aan

Beuningen

Van

Slachtofferhulp Nederland

Datum

29 april 2020

Referentie

Subsidieverlening 2019

In deze bijlage rapporteert Slachtofferhulp Nederland over de dienstverlening aan slachtoffers in uw
gemeente in 2019. De cijfers worden weergegeven ten opzichte van de cijfers van 2018 .

1. Aangemelde slachtoffers per delict groep
In tabel 1 staat het aantal slachtoffers vermeld dat zich bij Slachtofferhulp Nederland heeft aangemeld in
uw gemeente, uitgesplitst per delictgroep. Onder de delict groep ‘Overig’ vallen delicten zoals stalking,
zelfdoding en vermissing.

Tabel 1: Aangemelde slachtoffers per delict groep

De aanmeldingen komen bij Slachtofferhulp Nederland binnen via de politie, het OM, doorverwijzingen van
professionals en slachtoffers die op eigen initiatief contact op hebben genomen. De verschillen tussen 2019
en 2018 worden veroorzaakt door externe factoren die niet door Slachtofferhulp Nederland beïnvloed
kunnen worden.

2. Contact met slachtoffers
In tabel 2 ‘Contact met slachtoffers’ staat het aantal slachtoffers vermeld waarmee Slachtofferhulp
Nederland contact mee heeft opgenomen en hoe ze verder gebruik hebben gemaakt van onze
dienstverlening. Nadat de gegevens van een slachtoffer zijn ontvangen, nemen onze medewerkers
telefonisch contact op. Als het (juiste) telefoonnummer ontbreekt of na een aantal belpogingen niet wordt
opgenomen, ontvangt het slachtoffer ons hulpaanbod schriftelijk.

Tabel 2: Contact met slachtoffers

De categorieën in de tabel worden onderstaand kort toegelicht:

5. ‘Informatie en advies’: betreft de slachtoffers die alleen gebruik maken van informerende en
adviserende diensten: binnen deze dienstverlening wordt informatie gegeven over de hulpverlening
door Slachtofferhulp Nederland, de psychosociale ondersteuning, het proces van schadeverhalen en
het strafproces. Tevens worden adviestools ingezet en zo nodig gepersonaliseerde stappenplannen
gemaakt.
6. ‘Vervolghulp’ betreft slachtoffers die behoefte hadden aan vervolghulp. In tabel 3 wordt deze
vervolghulp verder uitgesplitst.
7. ‘Bereikt - geen diensten’: betreft de slachtoffers die tijdens het telefonisch contact aan hebben
gegeven geen verdere dienstverlening nodig te hebben
8. ‘Niet bereikt’: betreft de slachtoffers die niet hebben gereageerd op het schriftelijk hulpaanbod.

3. Vervolghulp: de dienstverlening
In tabel 3 staan het type en het aantal diensten vermeld waarmee wij slachtoffers in de gemeente hebben
geholpen. Eén slachtoffer kan gebruik maken van meerdere diensten. Zo kan een slachtoffer bijvoorbeeld
informatie of advies ontvangen, maar ook ondersteuning krijgen bij het verhalen van schade.

Tabel 3: Vervolghulp: de dienstverlening

Informeren en adviseren omvat het aantal contactmomenten, waarin Slachtofferhulp Nederland informatie
en/of advies verstrekt aan slachtoffers. Tijdens een informatie/advies contact kunnen meerdere
onderwerpen aan bod komen.

De categorie “overig” bestaat uit verschillende elementen:
-

Advies OM: dit gaat om het advies richting de officier in justitie in ZSM-zaken waarin wij de
slachtofferbelangen behartigen.
Ondersteuning Klachtenprocedure betreft beklag door benadeelde tegen de politie en/of het OM
(artikel 12 Sv procedure, politiesepot, omissie OM)
Ondersteuning bij beschermingsmaatregelen betreft het informeren van de politie en/of het OM
over gewijzigde beschermingsmaatregelen dan wel aanvraag contact- en/of locatieverbod of het
regelen van bescherming tijdens de strafzaak.
Lotgenotencontact: betreft slachtoffers die deelnemen aan lotgenotengroepen, dan wel in het
aanmeldtraject daarvoor zijn opgenomen.

Op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft SHN de dienstverlening op ZSM anders
gedefinieerd, waarmee het beter aansluit op de verrichte werkzaamheden. Dit betekent dat vanaf 1 april
2019 de definitie van ZSM Schade inventarisatie is gewijzigd. In veel gevallen is het vermelden van de
schade en de daarbij horende bedragen op het adviesformulier voldoende voor de officier om tot een
afdoeningsbeslissing te komen (dienst Advies OM). In sommige situaties verlangt de officier een complete
schadeonderbouwing. In die gevallen verwerkt de ZSM-medewerker de schade inventarisatie op een
schade-onderbouwingsformulier. Vanaf Q1 2019 wordt alleen deze dienst afzonderlijk gerapporteerd.

Voor meer informatie over de diensten zie bijlage 2 Dienstenkader.

Bijlage 1 Jaarrapportage dienstverlening
Slachtofferhulp Nederland januari – december
2019 Buren
Aan

Buren

Van

Slachtofferhulp Nederland

Datum

29 april 2020

Referentie

Subsidieverlening 2019

In deze bijlage rapporteert Slachtofferhulp Nederland over de dienstverlening aan slachtoffers in uw
gemeente in 2019. De cijfers worden weergegeven ten opzichte van de cijfers van 2018 .

1. Aangemelde slachtoffers per delict groep
In tabel 1 staat het aantal slachtoffers vermeld dat zich bij Slachtofferhulp Nederland heeft aangemeld in
uw gemeente, uitgesplitst per delictgroep. Onder de delict groep ‘Overig’ vallen delicten zoals stalking,
zelfdoding en vermissing.

Tabel 1: Aangemelde slachtoffers per delict groep

De aanmeldingen komen bij Slachtofferhulp Nederland binnen via de politie, het OM, doorverwijzingen van
professionals en slachtoffers die op eigen initiatief contact op hebben genomen. De verschillen tussen 2019
en 2018 worden veroorzaakt door externe factoren die niet door Slachtofferhulp Nederland beïnvloed
kunnen worden.

2. Contact met slachtoffers
In tabel 2 ‘Contact met slachtoffers’ staat het aantal slachtoffers vermeld waarmee Slachtofferhulp
Nederland contact mee heeft opgenomen en hoe ze verder gebruik hebben gemaakt van onze
dienstverlening. Nadat de gegevens van een slachtoffer zijn ontvangen, nemen onze medewerkers
telefonisch contact op. Als het (juiste) telefoonnummer ontbreekt of na een aantal belpogingen niet wordt
opgenomen, ontvangt het slachtoffer ons hulpaanbod schriftelijk.

Tabel 2: Contact met slachtoffers

De categorieën in de tabel worden onderstaand kort toegelicht:

9. ‘Informatie en advies’: betreft de slachtoffers die alleen gebruik maken van informerende en
adviserende diensten: binnen deze dienstverlening wordt informatie gegeven over de hulpverlening
door Slachtofferhulp Nederland, de psychosociale ondersteuning, het proces van schadeverhalen en
het strafproces. Tevens worden adviestools ingezet en zo nodig gepersonaliseerde stappenplannen
gemaakt.
10. ‘Vervolghulp’ betreft slachtoffers die behoefte hadden aan vervolghulp. In tabel 3 wordt deze
vervolghulp verder uitgesplitst.
11. ‘Bereikt - geen diensten’: betreft de slachtoffers die tijdens het telefonisch contact aan hebben
gegeven geen verdere dienstverlening nodig te hebben
12. ‘Niet bereikt’: betreft de slachtoffers die niet hebben gereageerd op het schriftelijk hulpaanbod.

3. Vervolghulp: de dienstverlening
In tabel 3 staan het type en het aantal diensten vermeld waarmee wij slachtoffers in de gemeente hebben
geholpen. Eén slachtoffer kan gebruik maken van meerdere diensten. Zo kan een slachtoffer bijvoorbeeld
informatie of advies ontvangen, maar ook ondersteuning krijgen bij het verhalen van schade.

Tabel 3: Vervolghulp: de dienstverlening

Informeren en adviseren omvat het aantal contactmomenten, waarin Slachtofferhulp Nederland informatie
en/of advies verstrekt aan slachtoffers. Tijdens een informatie/advies contact kunnen meerdere
onderwerpen aan bod komen.

De categorie “overig” bestaat uit verschillende elementen:
-

Advies OM: dit gaat om het advies richting de officier in justitie in ZSM-zaken waarin wij de
slachtofferbelangen behartigen.
Ondersteuning Klachtenprocedure betreft beklag door benadeelde tegen de politie en/of het OM
(artikel 12 Sv procedure, politiesepot, omissie OM)
Ondersteuning bij beschermingsmaatregelen betreft het informeren van de politie en/of het OM
over gewijzigde beschermingsmaatregelen dan wel aanvraag contact- en/of locatieverbod of het
regelen van bescherming tijdens de strafzaak.
Lotgenotencontact: betreft slachtoffers die deelnemen aan lotgenotengroepen, dan wel in het
aanmeldtraject daarvoor zijn opgenomen.

Op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft SHN de dienstverlening op ZSM anders
gedefinieerd, waarmee het beter aansluit op de verrichte werkzaamheden. Dit betekent dat vanaf 1 april
2019 de definitie van ZSM Schade inventarisatie is gewijzigd. In veel gevallen is het vermelden van de
schade en de daarbij horende bedragen op het adviesformulier voldoende voor de officier om tot een
afdoeningsbeslissing te komen (dienst Advies OM). In sommige situaties verlangt de officier een complete
schadeonderbouwing. In die gevallen verwerkt de ZSM-medewerker de schade inventarisatie op een
schade-onderbouwingsformulier. Vanaf Q1 2019 wordt alleen deze dienst afzonderlijk gerapporteerd.

Voor meer informatie over de diensten zie bijlage 2 Dienstenkader.

Bijlage 1 Jaarrapportage dienstverlening
Slachtofferhulp Nederland januari – december
2019 Culemborg
Aan

Culemborg

Van

Slachtofferhulp Nederland

Datum

29 april 2020

Referentie

Subsidieverlening 2019

In deze bijlage rapporteert Slachtofferhulp Nederland over de dienstverlening aan slachtoffers in uw
gemeente in 2019. De cijfers worden weergegeven ten opzichte van de cijfers van 2018 .

1. Aangemelde slachtoffers per delict groep
In tabel 1 staat het aantal slachtoffers vermeld dat zich bij Slachtofferhulp Nederland heeft aangemeld in
uw gemeente, uitgesplitst per delictgroep. Onder de delict groep ‘Overig’ vallen delicten zoals stalking,
zelfdoding en vermissing.

Tabel 1: Aangemelde slachtoffers per delict groep

De aanmeldingen komen bij Slachtofferhulp Nederland binnen via de politie, het OM, doorverwijzingen van
professionals en slachtoffers die op eigen initiatief contact op hebben genomen. De verschillen tussen 2019
en 2018 worden veroorzaakt door externe factoren die niet door Slachtofferhulp Nederland beïnvloed
kunnen worden.

2. Contact met slachtoffers
In tabel 2 ‘Contact met slachtoffers’ staat het aantal slachtoffers vermeld waarmee Slachtofferhulp
Nederland contact mee heeft opgenomen en hoe ze verder gebruik hebben gemaakt van onze
dienstverlening. Nadat de gegevens van een slachtoffer zijn ontvangen, nemen onze medewerkers
telefonisch contact op. Als het (juiste) telefoonnummer ontbreekt of na een aantal belpogingen niet wordt
opgenomen, ontvangt het slachtoffer ons hulpaanbod schriftelijk.

Tabel 2: Contact met slachtoffers

De categorieën in de tabel worden onderstaand kort toegelicht:

13. ‘Informatie en advies’: betreft de slachtoffers die alleen gebruik maken van informerende en
adviserende diensten: binnen deze dienstverlening wordt informatie gegeven over de hulpverlening
door Slachtofferhulp Nederland, de psychosociale ondersteuning, het proces van schadeverhalen en
het strafproces. Tevens worden adviestools ingezet en zo nodig gepersonaliseerde stappenplannen
gemaakt.
14. ‘Vervolghulp’ betreft slachtoffers die behoefte hadden aan vervolghulp. In tabel 3 wordt deze
vervolghulp verder uitgesplitst.
15. ‘Bereikt - geen diensten’: betreft de slachtoffers die tijdens het telefonisch contact aan hebben
gegeven geen verdere dienstverlening nodig te hebben
16. ‘Niet bereikt’: betreft de slachtoffers die niet hebben gereageerd op het schriftelijk hulpaanbod.

3. Vervolghulp: de dienstverlening
In tabel 3 staan het type en het aantal diensten vermeld waarmee wij slachtoffers in de gemeente hebben
geholpen. Eén slachtoffer kan gebruik maken van meerdere diensten. Zo kan een slachtoffer bijvoorbeeld
informatie of advies ontvangen, maar ook ondersteuning krijgen bij het verhalen van schade.

Tabel 3: Vervolghulp: de dienstverlening

Informeren en adviseren omvat het aantal contactmomenten, waarin Slachtofferhulp Nederland informatie
en/of advies verstrekt aan slachtoffers. Tijdens een informatie/advies contact kunnen meerdere
onderwerpen aan bod komen.

De categorie “overig” bestaat uit verschillende elementen:
-

Advies OM: dit gaat om het advies richting de officier in justitie in ZSM-zaken waarin wij de
slachtofferbelangen behartigen.
Ondersteuning Klachtenprocedure betreft beklag door benadeelde tegen de politie en/of het OM
(artikel 12 Sv procedure, politiesepot, omissie OM)
Ondersteuning bij beschermingsmaatregelen betreft het informeren van de politie en/of het OM
over gewijzigde beschermingsmaatregelen dan wel aanvraag contact- en/of locatieverbod of het
regelen van bescherming tijdens de strafzaak.
Lotgenotencontact: betreft slachtoffers die deelnemen aan lotgenotengroepen, dan wel in het
aanmeldtraject daarvoor zijn opgenomen.

Op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft SHN de dienstverlening op ZSM anders
gedefinieerd, waarmee het beter aansluit op de verrichte werkzaamheden. Dit betekent dat vanaf 1 april
2019 de definitie van ZSM Schade inventarisatie is gewijzigd. In veel gevallen is het vermelden van de
schade en de daarbij horende bedragen op het adviesformulier voldoende voor de officier om tot een
afdoeningsbeslissing te komen (dienst Advies OM). In sommige situaties verlangt de officier een complete
schadeonderbouwing. In die gevallen verwerkt de ZSM-medewerker de schade inventarisatie op een
schade-onderbouwingsformulier. Vanaf Q1 2019 wordt alleen deze dienst afzonderlijk gerapporteerd.

Voor meer informatie over de diensten zie bijlage 2 Dienstenkader.

Bijlage 1 Jaarrapportage dienstverlening
Slachtofferhulp Nederland januari – december
2019 Druten
Aan

Druten

Van

Slachtofferhulp Nederland

Datum

29 april 2020

Referentie

Subsidieverlening 2019

In deze bijlage rapporteert Slachtofferhulp Nederland over de dienstverlening aan slachtoffers in uw
gemeente in 2019. De cijfers worden weergegeven ten opzichte van de cijfers van 2018 .

1. Aangemelde slachtoffers per delict groep
In tabel 1 staat het aantal slachtoffers vermeld dat zich bij Slachtofferhulp Nederland heeft aangemeld in
uw gemeente, uitgesplitst per delictgroep. Onder de delict groep ‘Overig’ vallen delicten zoals stalking,
zelfdoding en vermissing.

Tabel 1: Aangemelde slachtoffers per delict groep

De aanmeldingen komen bij Slachtofferhulp Nederland binnen via de politie, het OM, doorverwijzingen van
professionals en slachtoffers die op eigen initiatief contact op hebben genomen. De verschillen tussen 2019
en 2018 worden veroorzaakt door externe factoren die niet door Slachtofferhulp Nederland beïnvloed
kunnen worden.

2. Contact met slachtoffers
In tabel 2 ‘Contact met slachtoffers’ staat het aantal slachtoffers vermeld waarmee Slachtofferhulp
Nederland contact mee heeft opgenomen en hoe ze verder gebruik hebben gemaakt van onze
dienstverlening. Nadat de gegevens van een slachtoffer zijn ontvangen, nemen onze medewerkers
telefonisch contact op. Als het (juiste) telefoonnummer ontbreekt of na een aantal belpogingen niet wordt
opgenomen, ontvangt het slachtoffer ons hulpaanbod schriftelijk.

Tabel 2: Contact met slachtoffers

De categorieën in de tabel worden onderstaand kort toegelicht:

17. ‘Informatie en advies’: betreft de slachtoffers die alleen gebruik maken van informerende en
adviserende diensten: binnen deze dienstverlening wordt informatie gegeven over de hulpverlening
door Slachtofferhulp Nederland, de psychosociale ondersteuning, het proces van schadeverhalen en
het strafproces. Tevens worden adviestools ingezet en zo nodig gepersonaliseerde stappenplannen
gemaakt.
18. ‘Vervolghulp’ betreft slachtoffers die behoefte hadden aan vervolghulp. In tabel 3 wordt deze
vervolghulp verder uitgesplitst.
19. ‘Bereikt - geen diensten’: betreft de slachtoffers die tijdens het telefonisch contact aan hebben
gegeven geen verdere dienstverlening nodig te hebben
20. ‘Niet bereikt’: betreft de slachtoffers die niet hebben gereageerd op het schriftelijk hulpaanbod.

3. Vervolghulp: de dienstverlening
In tabel 3 staan het type en het aantal diensten vermeld waarmee wij slachtoffers in de gemeente hebben
geholpen. Eén slachtoffer kan gebruik maken van meerdere diensten. Zo kan een slachtoffer bijvoorbeeld
informatie of advies ontvangen, maar ook ondersteuning krijgen bij het verhalen van schade.

Tabel 3: Vervolghulp: de dienstverlening

Informeren en adviseren omvat het aantal contactmomenten, waarin Slachtofferhulp Nederland informatie
en/of advies verstrekt aan slachtoffers. Tijdens een informatie/advies contact kunnen meerdere
onderwerpen aan bod komen.

De categorie “overig” bestaat uit verschillende elementen:
-

Advies OM: dit gaat om het advies richting de officier in justitie in ZSM-zaken waarin wij de
slachtofferbelangen behartigen.
Ondersteuning Klachtenprocedure betreft beklag door benadeelde tegen de politie en/of het OM
(artikel 12 Sv procedure, politiesepot, omissie OM)
Ondersteuning bij beschermingsmaatregelen betreft het informeren van de politie en/of het OM
over gewijzigde beschermingsmaatregelen dan wel aanvraag contact- en/of locatieverbod of het
regelen van bescherming tijdens de strafzaak.
Lotgenotencontact: betreft slachtoffers die deelnemen aan lotgenotengroepen, dan wel in het
aanmeldtraject daarvoor zijn opgenomen.

Op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft SHN de dienstverlening op ZSM anders
gedefinieerd, waarmee het beter aansluit op de verrichte werkzaamheden. Dit betekent dat vanaf 1 april
2019 de definitie van ZSM Schade inventarisatie is gewijzigd. In veel gevallen is het vermelden van de
schade en de daarbij horende bedragen op het adviesformulier voldoende voor de officier om tot een
afdoeningsbeslissing te komen (dienst Advies OM). In sommige situaties verlangt de officier een complete
schadeonderbouwing. In die gevallen verwerkt de ZSM-medewerker de schade inventarisatie op een
schade-onderbouwingsformulier. Vanaf Q1 2019 wordt alleen deze dienst afzonderlijk gerapporteerd.

Voor meer informatie over de diensten zie bijlage 2 Dienstenkader.

Bijlage 1 Jaarrapportage dienstverlening
Slachtofferhulp Nederland januari – december
2019 Heumen
Aan

Heumen

Van

Slachtofferhulp Nederland

Datum

29 april 2020

Referentie

Subsidieverlening 2019

In deze bijlage rapporteert Slachtofferhulp Nederland over de dienstverlening aan slachtoffers in uw
gemeente in 2019. De cijfers worden weergegeven ten opzichte van de cijfers van 2018 .

1. Aangemelde slachtoffers per delict groep
In tabel 1 staat het aantal slachtoffers vermeld dat zich bij Slachtofferhulp Nederland heeft aangemeld in
uw gemeente, uitgesplitst per delictgroep. Onder de delict groep ‘Overig’ vallen delicten zoals stalking,
zelfdoding en vermissing.

Tabel 1: Aangemelde slachtoffers per delict groep

De aanmeldingen komen bij Slachtofferhulp Nederland binnen via de politie, het OM, doorverwijzingen van
professionals en slachtoffers die op eigen initiatief contact op hebben genomen. De verschillen tussen 2019
en 2018 worden veroorzaakt door externe factoren die niet door Slachtofferhulp Nederland beïnvloed
kunnen worden.

2. Contact met slachtoffers
In tabel 2 ‘Contact met slachtoffers’ staat het aantal slachtoffers vermeld waarmee Slachtofferhulp
Nederland contact mee heeft opgenomen en hoe ze verder gebruik hebben gemaakt van onze
dienstverlening. Nadat de gegevens van een slachtoffer zijn ontvangen, nemen onze medewerkers
telefonisch contact op. Als het (juiste) telefoonnummer ontbreekt of na een aantal belpogingen niet wordt
opgenomen, ontvangt het slachtoffer ons hulpaanbod schriftelijk.

Tabel 2: Contact met slachtoffers

De categorieën in de tabel worden onderstaand kort toegelicht:

21. ‘Informatie en advies’: betreft de slachtoffers die alleen gebruik maken van informerende en
adviserende diensten: binnen deze dienstverlening wordt informatie gegeven over de hulpverlening
door Slachtofferhulp Nederland, de psychosociale ondersteuning, het proces van schadeverhalen en
het strafproces. Tevens worden adviestools ingezet en zo nodig gepersonaliseerde stappenplannen
gemaakt.
22. ‘Vervolghulp’ betreft slachtoffers die behoefte hadden aan vervolghulp. In tabel 3 wordt deze
vervolghulp verder uitgesplitst.
23. ‘Bereikt - geen diensten’: betreft de slachtoffers die tijdens het telefonisch contact aan hebben
gegeven geen verdere dienstverlening nodig te hebben
24. ‘Niet bereikt’: betreft de slachtoffers die niet hebben gereageerd op het schriftelijk hulpaanbod.

3. Vervolghulp: de dienstverlening
In tabel 3 staan het type en het aantal diensten vermeld waarmee wij slachtoffers in de gemeente hebben
geholpen. Eén slachtoffer kan gebruik maken van meerdere diensten. Zo kan een slachtoffer bijvoorbeeld
informatie of advies ontvangen, maar ook ondersteuning krijgen bij het verhalen van schade.

Tabel 3: Vervolghulp: de dienstverlening

Informeren en adviseren omvat het aantal contactmomenten, waarin Slachtofferhulp Nederland informatie
en/of advies verstrekt aan slachtoffers. Tijdens een informatie/advies contact kunnen meerdere
onderwerpen aan bod komen.

De categorie “overig” bestaat uit verschillende elementen:
-

Advies OM: dit gaat om het advies richting de officier in justitie in ZSM-zaken waarin wij de
slachtofferbelangen behartigen.
Ondersteuning Klachtenprocedure betreft beklag door benadeelde tegen de politie en/of het OM
(artikel 12 Sv procedure, politiesepot, omissie OM)
Ondersteuning bij beschermingsmaatregelen betreft het informeren van de politie en/of het OM
over gewijzigde beschermingsmaatregelen dan wel aanvraag contact- en/of locatieverbod of het
regelen van bescherming tijdens de strafzaak.
Lotgenotencontact: betreft slachtoffers die deelnemen aan lotgenotengroepen, dan wel in het
aanmeldtraject daarvoor zijn opgenomen.

Op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft SHN de dienstverlening op ZSM anders
gedefinieerd, waarmee het beter aansluit op de verrichte werkzaamheden. Dit betekent dat vanaf 1 april
2019 de definitie van ZSM Schade inventarisatie is gewijzigd. In veel gevallen is het vermelden van de
schade en de daarbij horende bedragen op het adviesformulier voldoende voor de officier om tot een
afdoeningsbeslissing te komen (dienst Advies OM). In sommige situaties verlangt de officier een complete
schadeonderbouwing. In die gevallen verwerkt de ZSM-medewerker de schade inventarisatie op een
schade-onderbouwingsformulier. Vanaf Q1 2019 wordt alleen deze dienst afzonderlijk gerapporteerd.

Voor meer informatie over de diensten zie bijlage 2 Dienstenkader.

Bijlage 1 Jaarrapportage dienstverlening
Slachtofferhulp Nederland januari – december
2019 Maasdriel
Aan

Maasdriel

Van

Slachtofferhulp Nederland

Datum

29 april 2020

Referentie

Subsidieverlening 2019

In deze bijlage rapporteert Slachtofferhulp Nederland over de dienstverlening aan slachtoffers in uw
gemeente in 2019. De cijfers worden weergegeven ten opzichte van de cijfers van 2018 .

1. Aangemelde slachtoffers per delict groep
In tabel 1 staat het aantal slachtoffers vermeld dat zich bij Slachtofferhulp Nederland heeft aangemeld in
uw gemeente, uitgesplitst per delictgroep. Onder de delict groep ‘Overig’ vallen delicten zoals stalking,
zelfdoding en vermissing.

Tabel 1: Aangemelde slachtoffers per delict groep

De aanmeldingen komen bij Slachtofferhulp Nederland binnen via de politie, het OM, doorverwijzingen van
professionals en slachtoffers die op eigen initiatief contact op hebben genomen. De verschillen tussen 2019
en 2018 worden veroorzaakt door externe factoren die niet door Slachtofferhulp Nederland beïnvloed
kunnen worden.

2. Contact met slachtoffers
In tabel 2 ‘Contact met slachtoffers’ staat het aantal slachtoffers vermeld waarmee Slachtofferhulp
Nederland contact mee heeft opgenomen en hoe ze verder gebruik hebben gemaakt van onze
dienstverlening. Nadat de gegevens van een slachtoffer zijn ontvangen, nemen onze medewerkers
telefonisch contact op. Als het (juiste) telefoonnummer ontbreekt of na een aantal belpogingen niet wordt
opgenomen, ontvangt het slachtoffer ons hulpaanbod schriftelijk.

Tabel 2: Contact met slachtoffers

De categorieën in de tabel worden onderstaand kort toegelicht:

25. ‘Informatie en advies’: betreft de slachtoffers die alleen gebruik maken van informerende en
adviserende diensten: binnen deze dienstverlening wordt informatie gegeven over de hulpverlening
door Slachtofferhulp Nederland, de psychosociale ondersteuning, het proces van schadeverhalen en
het strafproces. Tevens worden adviestools ingezet en zo nodig gepersonaliseerde stappenplannen
gemaakt.
26. ‘Vervolghulp’ betreft slachtoffers die behoefte hadden aan vervolghulp. In tabel 3 wordt deze
vervolghulp verder uitgesplitst.
27. ‘Bereikt - geen diensten’: betreft de slachtoffers die tijdens het telefonisch contact aan hebben
gegeven geen verdere dienstverlening nodig te hebben
28. ‘Niet bereikt’: betreft de slachtoffers die niet hebben gereageerd op het schriftelijk hulpaanbod.

3. Vervolghulp: de dienstverlening
In tabel 3 staan het type en het aantal diensten vermeld waarmee wij slachtoffers in de gemeente hebben
geholpen. Eén slachtoffer kan gebruik maken van meerdere diensten. Zo kan een slachtoffer bijvoorbeeld
informatie of advies ontvangen, maar ook ondersteuning krijgen bij het verhalen van schade.

Tabel 3: Vervolghulp: de dienstverlening

Informeren en adviseren omvat het aantal contactmomenten, waarin Slachtofferhulp Nederland informatie
en/of advies verstrekt aan slachtoffers. Tijdens een informatie/advies contact kunnen meerdere
onderwerpen aan bod komen.

De categorie “overig” bestaat uit verschillende elementen:
-

Advies OM: dit gaat om het advies richting de officier in justitie in ZSM-zaken waarin wij de
slachtofferbelangen behartigen.
Ondersteuning Klachtenprocedure betreft beklag door benadeelde tegen de politie en/of het OM
(artikel 12 Sv procedure, politiesepot, omissie OM)
Ondersteuning bij beschermingsmaatregelen betreft het informeren van de politie en/of het OM
over gewijzigde beschermingsmaatregelen dan wel aanvraag contact- en/of locatieverbod of het
regelen van bescherming tijdens de strafzaak.
Lotgenotencontact: betreft slachtoffers die deelnemen aan lotgenotengroepen, dan wel in het
aanmeldtraject daarvoor zijn opgenomen.

Op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft SHN de dienstverlening op ZSM anders
gedefinieerd, waarmee het beter aansluit op de verrichte werkzaamheden. Dit betekent dat vanaf 1 april
2019 de definitie van ZSM Schade inventarisatie is gewijzigd. In veel gevallen is het vermelden van de
schade en de daarbij horende bedragen op het adviesformulier voldoende voor de officier om tot een
afdoeningsbeslissing te komen (dienst Advies OM). In sommige situaties verlangt de officier een complete
schadeonderbouwing. In die gevallen verwerkt de ZSM-medewerker de schade inventarisatie op een
schade-onderbouwingsformulier. Vanaf Q1 2019 wordt alleen deze dienst afzonderlijk gerapporteerd.

Voor meer informatie over de diensten zie bijlage 2 Dienstenkader.

Bijlage 1 Jaarrapportage dienstverlening
Slachtofferhulp Nederland januari – december
2019 Neder-Betuwe
Aan

Neder-Betuwe

Van

Slachtofferhulp Nederland

Datum

29 april 2020

Referentie

Subsidieverlening 2019

In deze bijlage rapporteert Slachtofferhulp Nederland over de dienstverlening aan slachtoffers in uw
gemeente in 2019. De cijfers worden weergegeven ten opzichte van de cijfers van 2018 .

1. Aangemelde slachtoffers per delict groep
In tabel 1 staat het aantal slachtoffers vermeld dat zich bij Slachtofferhulp Nederland heeft aangemeld in
uw gemeente, uitgesplitst per delictgroep. Onder de delict groep ‘Overig’ vallen delicten zoals stalking,
zelfdoding en vermissing.

Tabel 1: Aangemelde slachtoffers per delict groep

De aanmeldingen komen bij Slachtofferhulp Nederland binnen via de politie, het OM, doorverwijzingen van
professionals en slachtoffers die op eigen initiatief contact op hebben genomen. De verschillen tussen 2019
en 2018 worden veroorzaakt door externe factoren die niet door Slachtofferhulp Nederland beïnvloed
kunnen worden.

2. Contact met slachtoffers
In tabel 2 ‘Contact met slachtoffers’ staat het aantal slachtoffers vermeld waarmee Slachtofferhulp
Nederland contact mee heeft opgenomen en hoe ze verder gebruik hebben gemaakt van onze
dienstverlening. Nadat de gegevens van een slachtoffer zijn ontvangen, nemen onze medewerkers
telefonisch contact op. Als het (juiste) telefoonnummer ontbreekt of na een aantal belpogingen niet wordt
opgenomen, ontvangt het slachtoffer ons hulpaanbod schriftelijk.

Tabel 2: Contact met slachtoffers

De categorieën in de tabel worden onderstaand kort toegelicht:

29. ‘Informatie en advies’: betreft de slachtoffers die alleen gebruik maken van informerende en
adviserende diensten: binnen deze dienstverlening wordt informatie gegeven over de hulpverlening
door Slachtofferhulp Nederland, de psychosociale ondersteuning, het proces van schadeverhalen en
het strafproces. Tevens worden adviestools ingezet en zo nodig gepersonaliseerde stappenplannen
gemaakt.
30. ‘Vervolghulp’ betreft slachtoffers die behoefte hadden aan vervolghulp. In tabel 3 wordt deze
vervolghulp verder uitgesplitst.
31. ‘Bereikt - geen diensten’: betreft de slachtoffers die tijdens het telefonisch contact aan hebben
gegeven geen verdere dienstverlening nodig te hebben
32. ‘Niet bereikt’: betreft de slachtoffers die niet hebben gereageerd op het schriftelijk hulpaanbod.

3. Vervolghulp: de dienstverlening
In tabel 3 staan het type en het aantal diensten vermeld waarmee wij slachtoffers in de gemeente hebben
geholpen. Eén slachtoffer kan gebruik maken van meerdere diensten. Zo kan een slachtoffer bijvoorbeeld
informatie of advies ontvangen, maar ook ondersteuning krijgen bij het verhalen van schade.

Tabel 3: Vervolghulp: de dienstverlening

Informeren en adviseren omvat het aantal contactmomenten, waarin Slachtofferhulp Nederland informatie
en/of advies verstrekt aan slachtoffers. Tijdens een informatie/advies contact kunnen meerdere
onderwerpen aan bod komen.

De categorie “overig” bestaat uit verschillende elementen:
-

Advies OM: dit gaat om het advies richting de officier in justitie in ZSM-zaken waarin wij de
slachtofferbelangen behartigen.
Ondersteuning Klachtenprocedure betreft beklag door benadeelde tegen de politie en/of het OM
(artikel 12 Sv procedure, politiesepot, omissie OM)
Ondersteuning bij beschermingsmaatregelen betreft het informeren van de politie en/of het OM
over gewijzigde beschermingsmaatregelen dan wel aanvraag contact- en/of locatieverbod of het
regelen van bescherming tijdens de strafzaak.
Lotgenotencontact: betreft slachtoffers die deelnemen aan lotgenotengroepen, dan wel in het
aanmeldtraject daarvoor zijn opgenomen.

Op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft SHN de dienstverlening op ZSM anders
gedefinieerd, waarmee het beter aansluit op de verrichte werkzaamheden. Dit betekent dat vanaf 1 april
2019 de definitie van ZSM Schade inventarisatie is gewijzigd. In veel gevallen is het vermelden van de
schade en de daarbij horende bedragen op het adviesformulier voldoende voor de officier om tot een
afdoeningsbeslissing te komen (dienst Advies OM). In sommige situaties verlangt de officier een complete
schadeonderbouwing. In die gevallen verwerkt de ZSM-medewerker de schade inventarisatie op een
schade-onderbouwingsformulier. Vanaf Q1 2019 wordt alleen deze dienst afzonderlijk gerapporteerd.

Voor meer informatie over de diensten zie bijlage 2 Dienstenkader.

Bijlage 1 Jaarrapportage dienstverlening
Slachtofferhulp Nederland januari – december
2019 Nijmegen
Aan

Nijmegen

Van

Slachtofferhulp Nederland

Datum

29 april 2020

Referentie

Subsidieverlening 2019

In deze bijlage rapporteert Slachtofferhulp Nederland over de dienstverlening aan slachtoffers in uw
gemeente in 2019. De cijfers worden weergegeven ten opzichte van de cijfers van 2018 .

1. Aangemelde slachtoffers per delict groep
In tabel 1 staat het aantal slachtoffers vermeld dat zich bij Slachtofferhulp Nederland heeft aangemeld in
uw gemeente, uitgesplitst per delictgroep. Onder de delict groep ‘Overig’ vallen delicten zoals stalking,
zelfdoding en vermissing.

Tabel 1: Aangemelde slachtoffers per delict groep

De aanmeldingen komen bij Slachtofferhulp Nederland binnen via de politie, het OM, doorverwijzingen van
professionals en slachtoffers die op eigen initiatief contact op hebben genomen. De verschillen tussen 2019
en 2018 worden veroorzaakt door externe factoren die niet door Slachtofferhulp Nederland beïnvloed
kunnen worden.

2. Contact met slachtoffers
In tabel 2 ‘Contact met slachtoffers’ staat het aantal slachtoffers vermeld waarmee Slachtofferhulp
Nederland contact mee heeft opgenomen en hoe ze verder gebruik hebben gemaakt van onze
dienstverlening. Nadat de gegevens van een slachtoffer zijn ontvangen, nemen onze medewerkers
telefonisch contact op. Als het (juiste) telefoonnummer ontbreekt of na een aantal belpogingen niet wordt
opgenomen, ontvangt het slachtoffer ons hulpaanbod schriftelijk.

Tabel 2: Contact met slachtoffers

De categorieën in de tabel worden onderstaand kort toegelicht:

33. ‘Informatie en advies’: betreft de slachtoffers die alleen gebruik maken van informerende en
adviserende diensten: binnen deze dienstverlening wordt informatie gegeven over de hulpverlening
door Slachtofferhulp Nederland, de psychosociale ondersteuning, het proces van schadeverhalen en
het strafproces. Tevens worden adviestools ingezet en zo nodig gepersonaliseerde stappenplannen
gemaakt.
34. ‘Vervolghulp’ betreft slachtoffers die behoefte hadden aan vervolghulp. In tabel 3 wordt deze
vervolghulp verder uitgesplitst.
35. ‘Bereikt - geen diensten’: betreft de slachtoffers die tijdens het telefonisch contact aan hebben
gegeven geen verdere dienstverlening nodig te hebben
36. ‘Niet bereikt’: betreft de slachtoffers die niet hebben gereageerd op het schriftelijk hulpaanbod.

3. Vervolghulp: de dienstverlening
In tabel 3 staan het type en het aantal diensten vermeld waarmee wij slachtoffers in de gemeente hebben
geholpen. Eén slachtoffer kan gebruik maken van meerdere diensten. Zo kan een slachtoffer bijvoorbeeld
informatie of advies ontvangen, maar ook ondersteuning krijgen bij het verhalen van schade.

Tabel 3: Vervolghulp: de dienstverlening

Informeren en adviseren omvat het aantal contactmomenten, waarin Slachtofferhulp Nederland informatie
en/of advies verstrekt aan slachtoffers. Tijdens een informatie/advies contact kunnen meerdere
onderwerpen aan bod komen.

De categorie “overig” bestaat uit verschillende elementen:
-

Advies OM: dit gaat om het advies richting de officier in justitie in ZSM-zaken waarin wij de
slachtofferbelangen behartigen.
Ondersteuning Klachtenprocedure betreft beklag door benadeelde tegen de politie en/of het OM
(artikel 12 Sv procedure, politiesepot, omissie OM)
Ondersteuning bij beschermingsmaatregelen betreft het informeren van de politie en/of het OM
over gewijzigde beschermingsmaatregelen dan wel aanvraag contact- en/of locatieverbod of het
regelen van bescherming tijdens de strafzaak.
Lotgenotencontact: betreft slachtoffers die deelnemen aan lotgenotengroepen, dan wel in het
aanmeldtraject daarvoor zijn opgenomen.

Op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft SHN de dienstverlening op ZSM anders
gedefinieerd, waarmee het beter aansluit op de verrichte werkzaamheden. Dit betekent dat vanaf 1 april
2019 de definitie van ZSM Schade inventarisatie is gewijzigd. In veel gevallen is het vermelden van de
schade en de daarbij horende bedragen op het adviesformulier voldoende voor de officier om tot een
afdoeningsbeslissing te komen (dienst Advies OM). In sommige situaties verlangt de officier een complete
schadeonderbouwing. In die gevallen verwerkt de ZSM-medewerker de schade inventarisatie op een
schade-onderbouwingsformulier. Vanaf Q1 2019 wordt alleen deze dienst afzonderlijk gerapporteerd.

Voor meer informatie over de diensten zie bijlage 2 Dienstenkader.

2019 Tiel

Bijlage 1 Jaarrapportage dienstverlening
Slachtofferhulp Nederland januari – december

Aan

Tiel

Van

Slachtofferhulp Nederland

Datum

29 april 2020

Referentie

Subsidieverlening 2019

In deze bijlage rapporteert Slachtofferhulp Nederland over de dienstverlening aan slachtoffers in uw
gemeente in 2019. De cijfers worden weergegeven ten opzichte van de cijfers van 2018 .

1. Aangemelde slachtoffers per delict groep
In tabel 1 staat het aantal slachtoffers vermeld dat zich bij Slachtofferhulp Nederland heeft aangemeld in
uw gemeente, uitgesplitst per delictgroep. Onder de delict groep ‘Overig’ vallen delicten zoals stalking,
zelfdoding en vermissing.

Tabel 1: Aangemelde slachtoffers per delict groep

De aanmeldingen komen bij Slachtofferhulp Nederland binnen via de politie, het OM, doorverwijzingen van
professionals en slachtoffers die op eigen initiatief contact op hebben genomen. De verschillen tussen 2019
en 2018 worden veroorzaakt door externe factoren die niet door Slachtofferhulp Nederland beïnvloed
kunnen worden.

2. Contact met slachtoffers
In tabel 2 ‘Contact met slachtoffers’ staat het aantal slachtoffers vermeld waarmee Slachtofferhulp
Nederland contact mee heeft opgenomen en hoe ze verder gebruik hebben gemaakt van onze
dienstverlening. Nadat de gegevens van een slachtoffer zijn ontvangen, nemen onze medewerkers
telefonisch contact op. Als het (juiste) telefoonnummer ontbreekt of na een aantal belpogingen niet wordt
opgenomen, ontvangt het slachtoffer ons hulpaanbod schriftelijk.

Tabel 2: Contact met slachtoffers

De categorieën in de tabel worden onderstaand kort toegelicht:

37. ‘Informatie en advies’: betreft de slachtoffers die alleen gebruik maken van informerende en
adviserende diensten: binnen deze dienstverlening wordt informatie gegeven over de hulpverlening
door Slachtofferhulp Nederland, de psychosociale ondersteuning, het proces van schadeverhalen en
het strafproces. Tevens worden adviestools ingezet en zo nodig gepersonaliseerde stappenplannen
gemaakt.
38. ‘Vervolghulp’ betreft slachtoffers die behoefte hadden aan vervolghulp. In tabel 3 wordt deze
vervolghulp verder uitgesplitst.
39. ‘Bereikt - geen diensten’: betreft de slachtoffers die tijdens het telefonisch contact aan hebben
gegeven geen verdere dienstverlening nodig te hebben
40. ‘Niet bereikt’: betreft de slachtoffers die niet hebben gereageerd op het schriftelijk hulpaanbod.

3. Vervolghulp: de dienstverlening
In tabel 3 staan het type en het aantal diensten vermeld waarmee wij slachtoffers in de gemeente hebben
geholpen. Eén slachtoffer kan gebruik maken van meerdere diensten. Zo kan een slachtoffer bijvoorbeeld
informatie of advies ontvangen, maar ook ondersteuning krijgen bij het verhalen van schade.

Tabel 3: Vervolghulp: de dienstverlening

Informeren en adviseren omvat het aantal contactmomenten, waarin Slachtofferhulp Nederland informatie
en/of advies verstrekt aan slachtoffers. Tijdens een informatie/advies contact kunnen meerdere
onderwerpen aan bod komen.

De categorie “overig” bestaat uit verschillende elementen:
-

Advies OM: dit gaat om het advies richting de officier in justitie in ZSM-zaken waarin wij de
slachtofferbelangen behartigen.
Ondersteuning Klachtenprocedure betreft beklag door benadeelde tegen de politie en/of het OM
(artikel 12 Sv procedure, politiesepot, omissie OM)
Ondersteuning bij beschermingsmaatregelen betreft het informeren van de politie en/of het OM
over gewijzigde beschermingsmaatregelen dan wel aanvraag contact- en/of locatieverbod of het
regelen van bescherming tijdens de strafzaak.
Lotgenotencontact: betreft slachtoffers die deelnemen aan lotgenotengroepen, dan wel in het
aanmeldtraject daarvoor zijn opgenomen.

Op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft SHN de dienstverlening op ZSM anders
gedefinieerd, waarmee het beter aansluit op de verrichte werkzaamheden. Dit betekent dat vanaf 1 april
2019 de definitie van ZSM Schade inventarisatie is gewijzigd. In veel gevallen is het vermelden van de
schade en de daarbij horende bedragen op het adviesformulier voldoende voor de officier om tot een
afdoeningsbeslissing te komen (dienst Advies OM). In sommige situaties verlangt de officier een complete
schadeonderbouwing. In die gevallen verwerkt de ZSM-medewerker de schade inventarisatie op een
schade-onderbouwingsformulier. Vanaf Q1 2019 wordt alleen deze dienst afzonderlijk gerapporteerd.

Voor meer informatie over de diensten zie bijlage 2 Dienstenkader.

Bijlage 1 Jaarrapportage dienstverlening
Slachtofferhulp Nederland januari – december
2019 West Maas En Waal
Aan

West Maas En Waal

Van

Slachtofferhulp Nederland

Datum

29 april 2020

Referentie

Subsidieverlening 2019

In deze bijlage rapporteert Slachtofferhulp Nederland over de dienstverlening aan slachtoffers in uw
gemeente in 2019. De cijfers worden weergegeven ten opzichte van de cijfers van 2018 .

1. Aangemelde slachtoffers per delict groep
In tabel 1 staat het aantal slachtoffers vermeld dat zich bij Slachtofferhulp Nederland heeft aangemeld in
uw gemeente, uitgesplitst per delictgroep. Onder de delict groep ‘Overig’ vallen delicten zoals stalking,
zelfdoding en vermissing.

Tabel 1: Aangemelde slachtoffers per delict groep

De aanmeldingen komen bij Slachtofferhulp Nederland binnen via de politie, het OM, doorverwijzingen van
professionals en slachtoffers die op eigen initiatief contact op hebben genomen. De verschillen tussen 2019
en 2018 worden veroorzaakt door externe factoren die niet door Slachtofferhulp Nederland beïnvloed
kunnen worden.

2. Contact met slachtoffers
In tabel 2 ‘Contact met slachtoffers’ staat het aantal slachtoffers vermeld waarmee Slachtofferhulp
Nederland contact mee heeft opgenomen en hoe ze verder gebruik hebben gemaakt van onze
dienstverlening. Nadat de gegevens van een slachtoffer zijn ontvangen, nemen onze medewerkers
telefonisch contact op. Als het (juiste) telefoonnummer ontbreekt of na een aantal belpogingen niet wordt
opgenomen, ontvangt het slachtoffer ons hulpaanbod schriftelijk.

Tabel 2: Contact met slachtoffers

De categorieën in de tabel worden onderstaand kort toegelicht:

41. ‘Informatie en advies’: betreft de slachtoffers die alleen gebruik maken van informerende en
adviserende diensten: binnen deze dienstverlening wordt informatie gegeven over de hulpverlening
door Slachtofferhulp Nederland, de psychosociale ondersteuning, het proces van schadeverhalen en
het strafproces. Tevens worden adviestools ingezet en zo nodig gepersonaliseerde stappenplannen
gemaakt.
42. ‘Vervolghulp’ betreft slachtoffers die behoefte hadden aan vervolghulp. In tabel 3 wordt deze
vervolghulp verder uitgesplitst.
43. ‘Bereikt - geen diensten’: betreft de slachtoffers die tijdens het telefonisch contact aan hebben
gegeven geen verdere dienstverlening nodig te hebben
44. ‘Niet bereikt’: betreft de slachtoffers die niet hebben gereageerd op het schriftelijk hulpaanbod.

3. Vervolghulp: de dienstverlening
In tabel 3 staan het type en het aantal diensten vermeld waarmee wij slachtoffers in de gemeente hebben
geholpen. Eén slachtoffer kan gebruik maken van meerdere diensten. Zo kan een slachtoffer bijvoorbeeld
informatie of advies ontvangen, maar ook ondersteuning krijgen bij het verhalen van schade.

Tabel 3: Vervolghulp: de dienstverlening

Informeren en adviseren omvat het aantal contactmomenten, waarin Slachtofferhulp Nederland informatie
en/of advies verstrekt aan slachtoffers. Tijdens een informatie/advies contact kunnen meerdere
onderwerpen aan bod komen.

De categorie “overig” bestaat uit verschillende elementen:
-

Advies OM: dit gaat om het advies richting de officier in justitie in ZSM-zaken waarin wij de
slachtofferbelangen behartigen.
Ondersteuning Klachtenprocedure betreft beklag door benadeelde tegen de politie en/of het OM
(artikel 12 Sv procedure, politiesepot, omissie OM)
Ondersteuning bij beschermingsmaatregelen betreft het informeren van de politie en/of het OM
over gewijzigde beschermingsmaatregelen dan wel aanvraag contact- en/of locatieverbod of het
regelen van bescherming tijdens de strafzaak.
Lotgenotencontact: betreft slachtoffers die deelnemen aan lotgenotengroepen, dan wel in het
aanmeldtraject daarvoor zijn opgenomen.

Op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft SHN de dienstverlening op ZSM anders
gedefinieerd, waarmee het beter aansluit op de verrichte werkzaamheden. Dit betekent dat vanaf 1 april
2019 de definitie van ZSM Schade inventarisatie is gewijzigd. In veel gevallen is het vermelden van de
schade en de daarbij horende bedragen op het adviesformulier voldoende voor de officier om tot een
afdoeningsbeslissing te komen (dienst Advies OM). In sommige situaties verlangt de officier een complete
schadeonderbouwing. In die gevallen verwerkt de ZSM-medewerker de schade inventarisatie op een
schade-onderbouwingsformulier. Vanaf Q1 2019 wordt alleen deze dienst afzonderlijk gerapporteerd.

Voor meer informatie over de diensten zie bijlage 2 Dienstenkader.

Bijlage 1 Jaarrapportage dienstverlening
Slachtofferhulp Nederland januari – december
2019 Wijchen
Aan

Wijchen

Van

Slachtofferhulp Nederland

Datum

29 april 2020

Referentie

Subsidieverlening 2019

In deze bijlage rapporteert Slachtofferhulp Nederland over de dienstverlening aan slachtoffers in uw
gemeente in 2019. De cijfers worden weergegeven ten opzichte van de cijfers van 2018 .

1. Aangemelde slachtoffers per delict groep
In tabel 1 staat het aantal slachtoffers vermeld dat zich bij Slachtofferhulp Nederland heeft aangemeld in
uw gemeente, uitgesplitst per delictgroep. Onder de delict groep ‘Overig’ vallen delicten zoals stalking,
zelfdoding en vermissing.

Tabel 1: Aangemelde slachtoffers per delict groep

De aanmeldingen komen bij Slachtofferhulp Nederland binnen via de politie, het OM, doorverwijzingen van
professionals en slachtoffers die op eigen initiatief contact op hebben genomen. De verschillen tussen 2019
en 2018 worden veroorzaakt door externe factoren die niet door Slachtofferhulp Nederland beïnvloed
kunnen worden.

2. Contact met slachtoffers
In tabel 2 ‘Contact met slachtoffers’ staat het aantal slachtoffers vermeld waarmee Slachtofferhulp
Nederland contact mee heeft opgenomen en hoe ze verder gebruik hebben gemaakt van onze
dienstverlening. Nadat de gegevens van een slachtoffer zijn ontvangen, nemen onze medewerkers
telefonisch contact op. Als het (juiste) telefoonnummer ontbreekt of na een aantal belpogingen niet wordt
opgenomen, ontvangt het slachtoffer ons hulpaanbod schriftelijk.

Tabel 2: Contact met slachtoffers

De categorieën in de tabel worden onderstaand kort toegelicht:

45. ‘Informatie en advies’: betreft de slachtoffers die alleen gebruik maken van informerende en
adviserende diensten: binnen deze dienstverlening wordt informatie gegeven over de hulpverlening
door Slachtofferhulp Nederland, de psychosociale ondersteuning, het proces van schadeverhalen en
het strafproces. Tevens worden adviestools ingezet en zo nodig gepersonaliseerde stappenplannen
gemaakt.
46. ‘Vervolghulp’ betreft slachtoffers die behoefte hadden aan vervolghulp. In tabel 3 wordt deze
vervolghulp verder uitgesplitst.
47. ‘Bereikt - geen diensten’: betreft de slachtoffers die tijdens het telefonisch contact aan hebben
gegeven geen verdere dienstverlening nodig te hebben
48. ‘Niet bereikt’: betreft de slachtoffers die niet hebben gereageerd op het schriftelijk hulpaanbod.

3. Vervolghulp: de dienstverlening
In tabel 3 staan het type en het aantal diensten vermeld waarmee wij slachtoffers in de gemeente hebben
geholpen. Eén slachtoffer kan gebruik maken van meerdere diensten. Zo kan een slachtoffer bijvoorbeeld
informatie of advies ontvangen, maar ook ondersteuning krijgen bij het verhalen van schade.

Tabel 3: Vervolghulp: de dienstverlening

Informeren en adviseren omvat het aantal contactmomenten, waarin Slachtofferhulp Nederland informatie
en/of advies verstrekt aan slachtoffers. Tijdens een informatie/advies contact kunnen meerdere
onderwerpen aan bod komen.

De categorie “overig” bestaat uit verschillende elementen:
-

Advies OM: dit gaat om het advies richting de officier in justitie in ZSM-zaken waarin wij de
slachtofferbelangen behartigen.
Ondersteuning Klachtenprocedure betreft beklag door benadeelde tegen de politie en/of het OM
(artikel 12 Sv procedure, politiesepot, omissie OM)
Ondersteuning bij beschermingsmaatregelen betreft het informeren van de politie en/of het OM
over gewijzigde beschermingsmaatregelen dan wel aanvraag contact- en/of locatieverbod of het
regelen van bescherming tijdens de strafzaak.
Lotgenotencontact: betreft slachtoffers die deelnemen aan lotgenotengroepen, dan wel in het
aanmeldtraject daarvoor zijn opgenomen.

Op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft SHN de dienstverlening op ZSM anders
gedefinieerd, waarmee het beter aansluit op de verrichte werkzaamheden. Dit betekent dat vanaf 1 april
2019 de definitie van ZSM Schade inventarisatie is gewijzigd. In veel gevallen is het vermelden van de
schade en de daarbij horende bedragen op het adviesformulier voldoende voor de officier om tot een
afdoeningsbeslissing te komen (dienst Advies OM). In sommige situaties verlangt de officier een complete
schadeonderbouwing. In die gevallen verwerkt de ZSM-medewerker de schade inventarisatie op een
schade-onderbouwingsformulier. Vanaf Q1 2019 wordt alleen deze dienst afzonderlijk gerapporteerd.

Voor meer informatie over de diensten zie bijlage 2 Dienstenkader.

Bijlage 1 Jaarrapportage dienstverlening
Slachtofferhulp Nederland januari – december
2019 Zaltbommel
Aan

Zaltbommel

Van

Slachtofferhulp Nederland

Datum

29 april 2020

Referentie

Subsidieverlening 2019

In deze bijlage rapporteert Slachtofferhulp Nederland over de dienstverlening aan slachtoffers in uw
gemeente in 2019. De cijfers worden weergegeven ten opzichte van de cijfers van 2018 .

1. Aangemelde slachtoffers per delict groep
In tabel 1 staat het aantal slachtoffers vermeld dat zich bij Slachtofferhulp Nederland heeft aangemeld in
uw gemeente, uitgesplitst per delictgroep. Onder de delict groep ‘Overig’ vallen delicten zoals stalking,
zelfdoding en vermissing.

Tabel 1: Aangemelde slachtoffers per delict groep

De aanmeldingen komen bij Slachtofferhulp Nederland binnen via de politie, het OM, doorverwijzingen van
professionals en slachtoffers die op eigen initiatief contact op hebben genomen. De verschillen tussen 2019
en 2018 worden veroorzaakt door externe factoren die niet door Slachtofferhulp Nederland beïnvloed
kunnen worden.

2. Contact met slachtoffers
In tabel 2 ‘Contact met slachtoffers’ staat het aantal slachtoffers vermeld waarmee Slachtofferhulp
Nederland contact mee heeft opgenomen en hoe ze verder gebruik hebben gemaakt van onze
dienstverlening. Nadat de gegevens van een slachtoffer zijn ontvangen, nemen onze medewerkers
telefonisch contact op. Als het (juiste) telefoonnummer ontbreekt of na een aantal belpogingen niet wordt
opgenomen, ontvangt het slachtoffer ons hulpaanbod schriftelijk.

Tabel 2: Contact met slachtoffers

De categorieën in de tabel worden onderstaand kort toegelicht:

49. ‘Informatie en advies’: betreft de slachtoffers die alleen gebruik maken van informerende en
adviserende diensten: binnen deze dienstverlening wordt informatie gegeven over de hulpverlening
door Slachtofferhulp Nederland, de psychosociale ondersteuning, het proces van schadeverhalen en
het strafproces. Tevens worden adviestools ingezet en zo nodig gepersonaliseerde stappenplannen
gemaakt.
50. ‘Vervolghulp’ betreft slachtoffers die behoefte hadden aan vervolghulp. In tabel 3 wordt deze
vervolghulp verder uitgesplitst.
51. ‘Bereikt - geen diensten’: betreft de slachtoffers die tijdens het telefonisch contact aan hebben
gegeven geen verdere dienstverlening nodig te hebben
52. ‘Niet bereikt’: betreft de slachtoffers die niet hebben gereageerd op het schriftelijk hulpaanbod.

3. Vervolghulp: de dienstverlening
In tabel 3 staan het type en het aantal diensten vermeld waarmee wij slachtoffers in de gemeente hebben
geholpen. Eén slachtoffer kan gebruik maken van meerdere diensten. Zo kan een slachtoffer bijvoorbeeld
informatie of advies ontvangen, maar ook ondersteuning krijgen bij het verhalen van schade.

Tabel 3: Vervolghulp: de dienstverlening

Informeren en adviseren omvat het aantal contactmomenten, waarin Slachtofferhulp Nederland informatie
en/of advies verstrekt aan slachtoffers. Tijdens een informatie/advies contact kunnen meerdere
onderwerpen aan bod komen.

De categorie “overig” bestaat uit verschillende elementen:
-

Advies OM: dit gaat om het advies richting de officier in justitie in ZSM-zaken waarin wij de
slachtofferbelangen behartigen.
Ondersteuning Klachtenprocedure betreft beklag door benadeelde tegen de politie en/of het OM
(artikel 12 Sv procedure, politiesepot, omissie OM)
Ondersteuning bij beschermingsmaatregelen betreft het informeren van de politie en/of het OM
over gewijzigde beschermingsmaatregelen dan wel aanvraag contact- en/of locatieverbod of het
regelen van bescherming tijdens de strafzaak.
Lotgenotencontact: betreft slachtoffers die deelnemen aan lotgenotengroepen, dan wel in het
aanmeldtraject daarvoor zijn opgenomen.

Op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft SHN de dienstverlening op ZSM anders
gedefinieerd, waarmee het beter aansluit op de verrichte werkzaamheden. Dit betekent dat vanaf 1 april
2019 de definitie van ZSM Schade inventarisatie is gewijzigd. In veel gevallen is het vermelden van de
schade en de daarbij horende bedragen op het adviesformulier voldoende voor de officier om tot een
afdoeningsbeslissing te komen (dienst Advies OM). In sommige situaties verlangt de officier een complete
schadeonderbouwing. In die gevallen verwerkt de ZSM-medewerker de schade inventarisatie op een
schade-onderbouwingsformulier. Vanaf Q1 2019 wordt alleen deze dienst afzonderlijk gerapporteerd.

Voor meer informatie over de diensten zie bijlage 2 Dienstenkader.

Bijlage 2 Dienstenkader
Dienstnaam

Omschrijving

Informatie & advies

Informeren en adviseren over:


Psychosociale
ondersteuning

Verwerkingsproces; mogelijke stressklachten na een ingrijpende
gebeurtenis.
 Praktische zaken; invullen van formulieren, blokkeren
betaalproducten, nemen van (preventieve) maatregelen.
 Lotgenotencontact binnen Slachtofferhulp Nederland.
 Herstelbemiddeling uitgevoerd door Perspectief Herstelbemiddeling
(inclusief aanmelding).
 Schade verhalen via verzekering (zowel via de eigen verzekering als die
van de tegenpartij).
 Schade verhalen via fondsen en/of regelingen (inclusief financial
coaching).
 Schade verhalen via SGM (inclusief bij SGM ondergebrachte
regelingen).
 Schade verhalen via strafproces (inclusief conservatoir beslag).
 Schade verhalen via civiele proces.
 Het strafproces; de gang van zaken tijdens de politie-fase, de OM-fase
(inclusief ZSM) en over de gang van zaken voor, tijdens en na de
zitting.
 De slachtofferrechten; o.a. de schriftelijke slachtofferverklaring (SSV),
spreekrecht, beschermingsmaatregelen, klachtenprocedures (art. 12
Sv, omissie OM, bezwaar politie beslissing), voorschotregeling,
schadevergoedingsmaatregel, bijstand door een kosteloze advocaat,
recht op informatie vanuit politie, OM, DJI, het recht op een tolk en/of
een schriftelijke vertaling.
 Mediation vanuit de rechtbank en betekenisvol afdoen.
 Externe partijen; mogelijkheden bij andere dienstverleners.
Ondersteunen bij het verminderen van stressklachten. We normaliseren,
doseren, monitoren en evalueren reacties en gevolgen na een ingrijpende
gebeurtenis door middel van uitleg over het verwerkingsproces, het
mobiliseren van het netwerk en ondersteuning bij praktische handelingen.

Client bijstaan bij
gesprekken derden

Ondersteunen bij het contact met derden. We gaan mee naar gesprekken
of nemen het contact (tijdelijk) over.

Doorverwijzing (met
opvolging)

Ondersteunen bij het leggen van contact met (een) andere
dienstverlener(s) en/of meegaan naar het eerste gesprek met het doel
warm door te verwijzen. We monitoren de tevredenheid over de
ondersteuning van de andere dienstverlener(s).

Schade verhalen via
fondsen/verzekering

Ondersteunen bij het invullen van formulieren voor de aanvraag bij de
desbetreffend() fond(sen), regeling(en) en/of verzekering. Met betrekking
tot een aanvraag bij het SGM is er tevens ondersteuning bij het instellen

van een bezwaarprocedure, wordt meegaan naar de hoorzitting
bezwaarprocedure, ondersteun we bij het instellen van een
beroepsprocedure en wordt meegegaan naar de zitting beroepsprocedure.

Schade verhalen via
voegen

Ondersteunen bij het in kaart brengen van de schade, bij het invullen van
het schadeformulier, bij het aanpassen van het schadeformulier in hoger
beroep en bij het in kaart brengen van de schade voor conservatoir beslag.

ZSM Schade
Inventarisatie

Ondersteunen bij het in kaart brengen van de schade en bij de schade
onderbouwing voor de ZSM-afdoening.

SSV/spreekrecht

Ondersteunen bij het opstellen van de schriftelijke slachtofferverklaring
(SSV), bij het aanpassen van de SSV en bij het voorbereiden op het
uitoefenen van het spreekrecht.

Meegaan met cliënt naar
zitting

Juridische en/of emotionele bijstand op zitting eerste aanleg en/of op
zitting hoger beroep inclusief het nabespreken van de uitspraken en de
daarbij horende consequenties rondom het strafproces. Bij de emotionele
ondersteuning is er geen vertegenwoordigende rol binnen het strafproces.

Overig






Ondersteunen bij starten van een artikel 12 Sv procedure, een
Omissie OM en/of bezwaar politie sepot.
Ondersteunen in het kader van beoordelen en beschermen waaronder
het inzetten van beschermingsmaatregelen en bescherming tijdens het
strafproces.
Belangenbehartiging tijdens de afdoening op ZSM door middel van het
geven van Advies richting het OM.
De deelname aan lotgenotenbijeenkomsten en deelname aan
communities.

Bijlage 3 Financiële verantwoording Regio Oost 2019

