
Van: Subsidies [mailto:Subsidies@slachtofferhulp.nl]  

Verzonden: dinsdag 3 maart 2020 12:14 

Aan: Gemeente Tiel info <Gemeente@tiel.nl> 

Onderwerp: Subsidieaanvraag 2021 

 

Geachte heer/mevrouw, 

  

Hierbij ontvangt u onze subsidieaanvraag voor het jaar 2021. Wij ontvangen graag een bevestiging 

van ontvangst van deze subsidie aanvraag per e-mail, op subsidies@slachtofferhulp.nl. Verdere 

correspondentie over deze subsidieaanvraag graag ook via dit e-mail adres. 

  

  

  

Met vriendelijke groet,  

 

Jeannette van Es - de Zwaan 

 

Administratief medewerker 

Slachtofferhulp Nederland 

Kantoor Zutphen 

  

Afwezig op maandag en donderdag 

 

 

 J.vanEs-deZwaan@slachtofferhulp.nl 

Burg. Dijckmeesterweg 12a | 7201 AL | Zutphen | 0887462715 

www.slachtofferhulp.nl | 0900-0101  (gebruikelijke belkosten) 

Volg ons op Twitter |  Facebook |  LinkedIn  

  

Ieder jaar helpen wij 30.000 verkeersslachtoffers weer grip te krijgen op hun situatie.  

  

  

Het is niet toegestaan (delen van) dit bericht te gebruiken voor een ander doel dan waar het voor bedoeld is. Indien u niet de 

geadresseerde bent of dit bericht niet voor u is bestemd, wordt u verzocht dit te melden aan afzender en het bericht te 

verwijderen. Openbaarmaking, verspreiding of verstrekking van onjuist ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. 

Slachtofferhulp Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten  
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Landelijk Kantoor

Postbus 14208, 3508 SH Utrecht

Moeder Teresalaan 100

3527 WB Utrecht

088-7460746

www.slachtofferhulp.nl

Veiligheidsregio Gelderland Zuid

T.a.v. Dagelijks Bestuur

Postbus 6325

4000 HH Tiel

Utrecht, 3 maart 2020

Ons kenmerk: RJ/AB/um/200303

Betreft: aanvraag subsidie Slachtofferhulp 2021

Geacht Dagelijks Bestuur,

In 2019 hebben 5749 slachtoffers uit gemeenten die in u veiligheidsregio vallen zich gemeld bij 

Slachtofferhulp Nederland. Wij ondersteunen inwoners uit uw gemeente die slachtoffer zijn geworden van 

een misdrijf, verkeersongeluk, calamiteiten of die te maken hebben met een langdurige vermissing. Om 

deze hulpverlening in 2021 te kunnen voortzetten, ontvangt u hierbij onze subsidieaanvraag voor 2021.

Meer slachtoffers bereiken en ondersteunen is waar wij ons iedere dag voor inzetten. We helpen en 

ontzorgen gemeenten bij het ondersteunen van slachtoffers bij zowel grote calamiteiten als ook bij de 

kleinere ingrijpende gebeurtenissen. Ons doel is om uw inwoners op het juiste moment te ondersteunen, 

zowel emotioneel, praktisch als juridisch. Onze diensten sluiten aan op de behoefte van slachtoffers en de 

ondersteuningsvraag vanuit gemeentes. Inmiddels zijn we een vaste waarde en een verbindende schakel 

tussen het veiligheidsdomein en het zorgdomein. Slachtofferhulp werkt vanuit 25 locaties verspreid door 

heel Nederland.

Een sterk en professioneel optreden van de gemeente bij een ramp of calamiteit, met een bijdrage van 

Slachtofferhulp Nederland aan het kernteam PSH, draagt bij aan het vertrouwen van de inwoners. Vanuit 

de regio werken we intensief samen met Politie, OM, GGD, Veilig Thuis en Centra Seksueel Geweld.

Voor alle slachtoffers is de dienstverlening van Slachtofferhulp Nederland kosteloos. Ondersteunen van 

slachtoffers bij de uitoefening van slachtofferrechten doen wij op emotioneel, praktisch en juridisch terrein 

en we geven informatie over herstelrechtelijke mogelijkheden. Rechten voor slachtoffers hebben alleen 

betekenis als ze daadwerkelijk in de praktijk worden gebracht.

In het bijgevoegde document ´Samenwerking Gemeenten en Slachtofferhulp Nederland in  2021’ vindt u 

een uitgebreidere beschrijving van onze activiteiten en onze speerpunten voor 2021.

Subsidieaanvraag voor 2021 

De subsidieaanvraag voor 2021 bedraagt €166.169. 

Dit bedrag wordt teruggerekend naar een bedrag per inwoner. De berekening is gebaseerd op het 

inwoneraantal per 1-1-2019 557.613 x €0,298. 

Met deze bijdrage wordt een deel van de kosten voor de hulp aan slachtoffers gedekt. Dit betreft een deel 

van de kosten voor onze 24/7 piketdienst voor gemeenten en de GGD bij calamiteiten en een deel van de 

kosten voor onze dienstverlening aan individuele slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen. 



Uw subsidie bijdrage kan worden gestort op bankrekeningnummer NL08 ABNA 0491644140.

Hieronder vindt u een toelichting op de bijlagen die gaan over uw gemeente: 

Bijlage 1 

Prognose dienstverlening gemeente 2021. U vindt hierin een prognose van de omvang van onze 

dienstverlening in 2021 in de gemeenten die onder uw veiligheidsregio vallen. Deze prognose is gebaseerd 

op de gerealiseerde dienstverlening in voorgaande jaren.

Bijlage 2 

Financiële Onderbouwing. Hier lichten wij toe hoe het bedrag van onze subsidieaanvraag is opgebouwd.

De complete dienstverlening van Slachtofferhulp Nederland wordt gefinancierd uit bijdragen van het 

ministerie van Justitie en Veiligheid, het Fonds Slachtofferhulp en de gemeenten die onder uw 

veiligheidsregio vallen.

Bijlage 3 

Begroting regio. U vindt in deze bijlage de begroting voor 2021 voor de Regio Oost, waarbinnen de 

gemeenten die onder uw veiligheidsregio vallen, gelegen zijn. 

De specifieke cijfers van onze dienstverlening en inzet voor de gemeenten die onder uw veiligheidsregio 

vallen over 2019 worden u apart toegezonden in onze verantwoording. 

Wij ontvangen graag een bevestiging van ontvangst van deze subsidieaanvraag per e-mail, op 

subsidies@slachtofferhulp.nl. Als u wilt, lichten wij onze subsidieaanvraag graag toe. In dat geval kunt u 

contact met ons opnemen via bovenstaand e-mailadres of telefonisch op 088 746 07 46. 

Hopelijk heb ik u hiermee voldoende geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet,

Mr. Rosa H.M. Jansen MPA

Voorzitter Raad van Bestuur

Bijlagen:

- Samenwerking Gemeenten en Slachtofferhulp Nederland in 2021

- Bijlage 1 Prognose dienstverlening 2021

- Bijlage 2 Begroting Regio Oost

- Bijlage 3 Financiële onderbouwing subsidieaanvraag

- Uittreksel Kamer van Koophandel



Bijlage 1  Prognose dienstverlening 

Slachtofferhulp Nederland 2021

 Berg En Dal

Aan Gemeente Berg En Dal

Van drs. Aad Boonstra RC

Datum 3 maart 2020

Referentie Subsidieaanvraag 2021 

Slachtofferhulp Nederland ondersteunt inwoners in uw gemeente die slachtoffer zijn geworden van een 

misdrijf, verkeersongeluk, calamiteiten of achterblijver zijn bij langdurige vermissing. De aanmeldingen 

komen bij Slachtofferhulp Nederland binnen via de politie, via doorverwijzingen en via slachtoffers die op 

eigen initiatief contact op hebben genomen.

1.    Aangemelde slachtoffers per delict groep

In tabel 1 staat de prognose voor 2021 vermeld van het aantal slachtoffers in uw gemeente per delict groep 

dat zich bij Slachtofferhulp Nederland kan aanmelden. De cijfers voor 2021 zijn gebaseerd op het 

gemiddelde van 2018 en 2019. Onder de delict groep ‘Overig’ vallen delicten zoals stalking, zelfdoding en 

vermissing. 

Tabel 1: Aangemelde slachtoffers per delict groep 



2.    Contact met slachtoffers

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. In de tabel 2 ‘Contact met slachtoffers’ staat de prognose voor 2021 

vermeld voor het aantal slachtoffers waarmee Slachtofferhulp Nederland in contact denkt te komen en het 

verdere gebruik van onze dienstverlening. De cijfers voor 2021 zijn gebaseerd op het gemiddelde van 2018 

en 2019.  

Tabel 2: Contact met slachtoffers 

De categorieën in de tabel worden onderstaand kort toegelicht:

1. ‘Informatie & advies’: het 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 hebben aan vervolghulp. In tabel 3 wordt deze 

vervolghulp verder uitgesplitst. 

3. ‘Bereikt-geen diensten’: betreft de slachtoffers die na één telefonisch contact aangeven geen 

verdere dienstverlening nodig te hebben;

4. ‘Niet bereikt’: betreft de slachtoffers die niet reageren op het schriftelijk hulpaanbod. 



3.    Vervolghulp: de dienstverlening

In tabel 3 staat de soort en het aantal diensten vermeld waarmee wij slachtoffers in de gemeente helpen. 

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. De cijfers voor 2021 zijn 

gebaseerd op het gemiddelde van 2018 en 2019.  

Tabel 3: Vervolghulp: de dienstverlening



Bijlage 1  Prognose dienstverlening 

Slachtofferhulp Nederland 2021

 Beuningen

Aan Gemeente Beuningen

Van drs. Aad Boonstra RC

Datum 3 maart 2020

Referentie Subsidieaanvraag 2021 

Slachtofferhulp Nederland ondersteunt inwoners in uw gemeente die slachtoffer zijn geworden van een 

misdrijf, verkeersongeluk, calamiteiten of achterblijver zijn bij langdurige vermissing. De aanmeldingen 

komen bij Slachtofferhulp Nederland binnen via de politie, via doorverwijzingen en via slachtoffers die op 

eigen initiatief contact op hebben genomen.

1.    Aangemelde slachtoffers per delict groep

In tabel 1 staat de prognose voor 2021 vermeld van het aantal slachtoffers in uw gemeente per delict groep 

dat zich bij Slachtofferhulp Nederland kan aanmelden. De cijfers voor 2021 zijn gebaseerd op het 

gemiddelde van 2018 en 2019. Onder de delict groep ‘Overig’ vallen delicten zoals stalking, zelfdoding en 

vermissing. 

Tabel 1: Aangemelde slachtoffers per delict groep 



2.    Contact met slachtoffers

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. In de tabel 2 ‘Contact met slachtoffers’ staat de prognose voor 2021 

vermeld voor het aantal slachtoffers waarmee Slachtofferhulp Nederland in contact denkt te komen en het 

verdere gebruik van onze dienstverlening. De cijfers voor 2021 zijn gebaseerd op het gemiddelde van 2018 

en 2019.  

Tabel 2: Contact met slachtoffers 

De categorieën in de tabel worden onderstaand kort toegelicht:

1. ‘Informatie & advies’: het 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 hebben aan vervolghulp. In tabel 3 wordt deze 

vervolghulp verder uitgesplitst. 

3. ‘Bereikt-geen diensten’: betreft de slachtoffers die na één telefonisch contact aangeven geen 

verdere dienstverlening nodig te hebben;

4. ‘Niet bereikt’: betreft de slachtoffers die niet reageren op het schriftelijk hulpaanbod. 



3.    Vervolghulp: de dienstverlening

In tabel 3 staat de soort en het aantal diensten vermeld waarmee wij slachtoffers in de gemeente helpen. 

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. De cijfers voor 2021 zijn 

gebaseerd op het gemiddelde van 2018 en 2019.  

Tabel 3: Vervolghulp: de dienstverlening



Bijlage 1  Prognose dienstverlening 

Slachtofferhulp Nederland 2021

 Buren

Aan Gemeente Buren

Van drs. Aad Boonstra RC

Datum 3 maart 2020

Referentie Subsidieaanvraag 2021 

Slachtofferhulp Nederland ondersteunt inwoners in uw gemeente die slachtoffer zijn geworden van een 

misdrijf, verkeersongeluk, calamiteiten of achterblijver zijn bij langdurige vermissing. De aanmeldingen 

komen bij Slachtofferhulp Nederland binnen via de politie, via doorverwijzingen en via slachtoffers die op 

eigen initiatief contact op hebben genomen.

1.    Aangemelde slachtoffers per delict groep

In tabel 1 staat de prognose voor 2021 vermeld van het aantal slachtoffers in uw gemeente per delict groep 

dat zich bij Slachtofferhulp Nederland kan aanmelden. De cijfers voor 2021 zijn gebaseerd op het 

gemiddelde van 2018 en 2019. Onder de delict groep ‘Overig’ vallen delicten zoals stalking, zelfdoding en 

vermissing. 

Tabel 1: Aangemelde slachtoffers per delict groep 



2.    Contact met slachtoffers

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. In de tabel 2 ‘Contact met slachtoffers’ staat de prognose voor 2021 

vermeld voor het aantal slachtoffers waarmee Slachtofferhulp Nederland in contact denkt te komen en het 

verdere gebruik van onze dienstverlening. De cijfers voor 2021 zijn gebaseerd op het gemiddelde van 2018 

en 2019.  

Tabel 2: Contact met slachtoffers 

De categorieën in de tabel worden onderstaand kort toegelicht:

1. ‘Informatie & advies’: het 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 hebben aan vervolghulp. In tabel 3 wordt deze 

vervolghulp verder uitgesplitst. 

3. ‘Bereikt-geen diensten’: betreft de slachtoffers die na één telefonisch contact aangeven geen 

verdere dienstverlening nodig te hebben;

4. ‘Niet bereikt’: betreft de slachtoffers die niet reageren op het schriftelijk hulpaanbod. 



3.    Vervolghulp: de dienstverlening

In tabel 3 staat de soort en het aantal diensten vermeld waarmee wij slachtoffers in de gemeente helpen. 

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. De cijfers voor 2021 zijn 

gebaseerd op het gemiddelde van 2018 en 2019.  

Tabel 3: Vervolghulp: de dienstverlening



Bijlage 1  Prognose dienstverlening 

Slachtofferhulp Nederland 2021

 Culemborg

Aan Gemeente Culemborg

Van drs. Aad Boonstra RC

Datum 3 maart 2020

Referentie Subsidieaanvraag 2021 

Slachtofferhulp Nederland ondersteunt inwoners in uw gemeente die slachtoffer zijn geworden van een 

misdrijf, verkeersongeluk, calamiteiten of achterblijver zijn bij langdurige vermissing. De aanmeldingen 

komen bij Slachtofferhulp Nederland binnen via de politie, via doorverwijzingen en via slachtoffers die op 

eigen initiatief contact op hebben genomen.

1.    Aangemelde slachtoffers per delict groep

In tabel 1 staat de prognose voor 2021 vermeld van het aantal slachtoffers in uw gemeente per delict groep 

dat zich bij Slachtofferhulp Nederland kan aanmelden. De cijfers voor 2021 zijn gebaseerd op het 

gemiddelde van 2018 en 2019. Onder de delict groep ‘Overig’ vallen delicten zoals stalking, zelfdoding en 

vermissing. 

Tabel 1: Aangemelde slachtoffers per delict groep 



2.    Contact met slachtoffers

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. In de tabel 2 ‘Contact met slachtoffers’ staat de prognose voor 2021 

vermeld voor het aantal slachtoffers waarmee Slachtofferhulp Nederland in contact denkt te komen en het 

verdere gebruik van onze dienstverlening. De cijfers voor 2021 zijn gebaseerd op het gemiddelde van 2018 

en 2019.  

Tabel 2: Contact met slachtoffers 

De categorieën in de tabel worden onderstaand kort toegelicht:

1. ‘Informatie & advies’: het 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 hebben aan vervolghulp. In tabel 3 wordt deze 

vervolghulp verder uitgesplitst. 

3. ‘Bereikt-geen diensten’: betreft de slachtoffers die na één telefonisch contact aangeven geen 

verdere dienstverlening nodig te hebben;

4. ‘Niet bereikt’: betreft de slachtoffers die niet reageren op het schriftelijk hulpaanbod. 



3.    Vervolghulp: de dienstverlening

In tabel 3 staat de soort en het aantal diensten vermeld waarmee wij slachtoffers in de gemeente helpen. 

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. De cijfers voor 2021 zijn 

gebaseerd op het gemiddelde van 2018 en 2019.  

Tabel 3: Vervolghulp: de dienstverlening



Bijlage 1  Prognose dienstverlening 

Slachtofferhulp Nederland 2021

 Druten

Aan Gemeente Druten

Van drs. Aad Boonstra RC

Datum 3 maart 2020

Referentie Subsidieaanvraag 2021 

Slachtofferhulp Nederland ondersteunt inwoners in uw gemeente die slachtoffer zijn geworden van een 

misdrijf, verkeersongeluk, calamiteiten of achterblijver zijn bij langdurige vermissing. De aanmeldingen 

komen bij Slachtofferhulp Nederland binnen via de politie, via doorverwijzingen en via slachtoffers die op 

eigen initiatief contact op hebben genomen.

1.    Aangemelde slachtoffers per delict groep

In tabel 1 staat de prognose voor 2021 vermeld van het aantal slachtoffers in uw gemeente per delict groep 

dat zich bij Slachtofferhulp Nederland kan aanmelden. De cijfers voor 2021 zijn gebaseerd op het 

gemiddelde van 2018 en 2019. Onder de delict groep ‘Overig’ vallen delicten zoals stalking, zelfdoding en 

vermissing. 

Tabel 1: Aangemelde slachtoffers per delict groep 



2.    Contact met slachtoffers

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. In de tabel 2 ‘Contact met slachtoffers’ staat de prognose voor 2021 

vermeld voor het aantal slachtoffers waarmee Slachtofferhulp Nederland in contact denkt te komen en het 

verdere gebruik van onze dienstverlening. De cijfers voor 2021 zijn gebaseerd op het gemiddelde van 2018 

en 2019.  

Tabel 2: Contact met slachtoffers 

De categorieën in de tabel worden onderstaand kort toegelicht:

1. ‘Informatie & advies’: het 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 hebben aan vervolghulp. In tabel 3 wordt deze 

vervolghulp verder uitgesplitst. 

3. ‘Bereikt-geen diensten’: betreft de slachtoffers die na één telefonisch contact aangeven geen 

verdere dienstverlening nodig te hebben;

4. ‘Niet bereikt’: betreft de slachtoffers die niet reageren op het schriftelijk hulpaanbod. 



3.    Vervolghulp: de dienstverlening

In tabel 3 staat de soort en het aantal diensten vermeld waarmee wij slachtoffers in de gemeente helpen. 

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. De cijfers voor 2021 zijn 

gebaseerd op het gemiddelde van 2018 en 2019.  

Tabel 3: Vervolghulp: de dienstverlening



Bijlage 1  Prognose dienstverlening 

Slachtofferhulp Nederland 2021

 Heumen

Aan Gemeente Heumen

Van drs. Aad Boonstra RC

Datum 3 maart 2020

Referentie Subsidieaanvraag 2021 

Slachtofferhulp Nederland ondersteunt inwoners in uw gemeente die slachtoffer zijn geworden van een 

misdrijf, verkeersongeluk, calamiteiten of achterblijver zijn bij langdurige vermissing. De aanmeldingen 

komen bij Slachtofferhulp Nederland binnen via de politie, via doorverwijzingen en via slachtoffers die op 

eigen initiatief contact op hebben genomen.

1.    Aangemelde slachtoffers per delict groep

In tabel 1 staat de prognose voor 2021 vermeld van het aantal slachtoffers in uw gemeente per delict groep 

dat zich bij Slachtofferhulp Nederland kan aanmelden. De cijfers voor 2021 zijn gebaseerd op het 

gemiddelde van 2018 en 2019. Onder de delict groep ‘Overig’ vallen delicten zoals stalking, zelfdoding en 

vermissing. 

Tabel 1: Aangemelde slachtoffers per delict groep 



2.    Contact met slachtoffers

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. In de tabel 2 ‘Contact met slachtoffers’ staat de prognose voor 2021 

vermeld voor het aantal slachtoffers waarmee Slachtofferhulp Nederland in contact denkt te komen en het 

verdere gebruik van onze dienstverlening. De cijfers voor 2021 zijn gebaseerd op het gemiddelde van 2018 

en 2019.  

Tabel 2: Contact met slachtoffers 

De categorieën in de tabel worden onderstaand kort toegelicht:

1. ‘Informatie & advies’: het 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 hebben aan vervolghulp. In tabel 3 wordt deze 

vervolghulp verder uitgesplitst. 

3. ‘Bereikt-geen diensten’: betreft de slachtoffers die na één telefonisch contact aangeven geen 

verdere dienstverlening nodig te hebben;

4. ‘Niet bereikt’: betreft de slachtoffers die niet reageren op het schriftelijk hulpaanbod. 



3.    Vervolghulp: de dienstverlening

In tabel 3 staat de soort en het aantal diensten vermeld waarmee wij slachtoffers in de gemeente helpen. 

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. De cijfers voor 2021 zijn 

gebaseerd op het gemiddelde van 2018 en 2019.  

Tabel 3: Vervolghulp: de dienstverlening



Bijlage 1  Prognose dienstverlening 

Slachtofferhulp Nederland 2021

 Maasdriel

Aan Gemeente Maasdriel

Van drs. Aad Boonstra RC

Datum 3 maart 2020

Referentie Subsidieaanvraag 2021 

Slachtofferhulp Nederland ondersteunt inwoners in uw gemeente die slachtoffer zijn geworden van een 

misdrijf, verkeersongeluk, calamiteiten of achterblijver zijn bij langdurige vermissing. De aanmeldingen 

komen bij Slachtofferhulp Nederland binnen via de politie, via doorverwijzingen en via slachtoffers die op 

eigen initiatief contact op hebben genomen.

1.    Aangemelde slachtoffers per delict groep

In tabel 1 staat de prognose voor 2021 vermeld van het aantal slachtoffers in uw gemeente per delict groep 

dat zich bij Slachtofferhulp Nederland kan aanmelden. De cijfers voor 2021 zijn gebaseerd op het 

gemiddelde van 2018 en 2019. Onder de delict groep ‘Overig’ vallen delicten zoals stalking, zelfdoding en 

vermissing. 

Tabel 1: Aangemelde slachtoffers per delict groep 



2.    Contact met slachtoffers

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. In de tabel 2 ‘Contact met slachtoffers’ staat de prognose voor 2021 

vermeld voor het aantal slachtoffers waarmee Slachtofferhulp Nederland in contact denkt te komen en het 

verdere gebruik van onze dienstverlening. De cijfers voor 2021 zijn gebaseerd op het gemiddelde van 2018 

en 2019.  

Tabel 2: Contact met slachtoffers 

De categorieën in de tabel worden onderstaand kort toegelicht:

1. ‘Informatie & advies’: het 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 hebben aan vervolghulp. In tabel 3 wordt deze 

vervolghulp verder uitgesplitst. 

3. ‘Bereikt-geen diensten’: betreft de slachtoffers die na één telefonisch contact aangeven geen 

verdere dienstverlening nodig te hebben;

4. ‘Niet bereikt’: betreft de slachtoffers die niet reageren op het schriftelijk hulpaanbod. 



3.    Vervolghulp: de dienstverlening

In tabel 3 staat de soort en het aantal diensten vermeld waarmee wij slachtoffers in de gemeente helpen. 

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. De cijfers voor 2021 zijn 

gebaseerd op het gemiddelde van 2018 en 2019.  

Tabel 3: Vervolghulp: de dienstverlening



Bijlage 1  Prognose dienstverlening 

Slachtofferhulp Nederland 2021

 Neder-Betuwe

Aan Gemeente Neder-Betuwe

Van drs. Aad Boonstra RC

Datum 3 maart 2020

Referentie Subsidieaanvraag 2021 

Slachtofferhulp Nederland ondersteunt inwoners in uw gemeente die slachtoffer zijn geworden van een 

misdrijf, verkeersongeluk, calamiteiten of achterblijver zijn bij langdurige vermissing. De aanmeldingen 

komen bij Slachtofferhulp Nederland binnen via de politie, via doorverwijzingen en via slachtoffers die op 

eigen initiatief contact op hebben genomen.

1.    Aangemelde slachtoffers per delict groep

In tabel 1 staat de prognose voor 2021 vermeld van het aantal slachtoffers in uw gemeente per delict groep 

dat zich bij Slachtofferhulp Nederland kan aanmelden. De cijfers voor 2021 zijn gebaseerd op het 

gemiddelde van 2018 en 2019. Onder de delict groep ‘Overig’ vallen delicten zoals stalking, zelfdoding en 

vermissing. 

Tabel 1: Aangemelde slachtoffers per delict groep 



2.    Contact met slachtoffers

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. In de tabel 2 ‘Contact met slachtoffers’ staat de prognose voor 2021 

vermeld voor het aantal slachtoffers waarmee Slachtofferhulp Nederland in contact denkt te komen en het 

verdere gebruik van onze dienstverlening. De cijfers voor 2021 zijn gebaseerd op het gemiddelde van 2018 

en 2019.  

Tabel 2: Contact met slachtoffers 

De categorieën in de tabel worden onderstaand kort toegelicht:

1. ‘Informatie & advies’: het 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 hebben aan vervolghulp. In tabel 3 wordt deze 

vervolghulp verder uitgesplitst. 

3. ‘Bereikt-geen diensten’: betreft de slachtoffers die na één telefonisch contact aangeven geen 

verdere dienstverlening nodig te hebben;

4. ‘Niet bereikt’: betreft de slachtoffers die niet reageren op het schriftelijk hulpaanbod. 



3.    Vervolghulp: de dienstverlening

In tabel 3 staat de soort en het aantal diensten vermeld waarmee wij slachtoffers in de gemeente helpen. 

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. De cijfers voor 2021 zijn 

gebaseerd op het gemiddelde van 2018 en 2019.  

Tabel 3: Vervolghulp: de dienstverlening



Bijlage 1  Prognose dienstverlening 

Slachtofferhulp Nederland 2021

 Nijmegen

Aan Gemeente Nijmegen

Van drs. Aad Boonstra RC

Datum 3 maart 2020

Referentie Subsidieaanvraag 2021 

Slachtofferhulp Nederland ondersteunt inwoners in uw gemeente die slachtoffer zijn geworden van een 

misdrijf, verkeersongeluk, calamiteiten of achterblijver zijn bij langdurige vermissing. De aanmeldingen 

komen bij Slachtofferhulp Nederland binnen via de politie, via doorverwijzingen en via slachtoffers die op 

eigen initiatief contact op hebben genomen.

1.    Aangemelde slachtoffers per delict groep

In tabel 1 staat de prognose voor 2021 vermeld van het aantal slachtoffers in uw gemeente per delict groep 

dat zich bij Slachtofferhulp Nederland kan aanmelden. De cijfers voor 2021 zijn gebaseerd op het 

gemiddelde van 2018 en 2019. Onder de delict groep ‘Overig’ vallen delicten zoals stalking, zelfdoding en 

vermissing. 

Tabel 1: Aangemelde slachtoffers per delict groep 



2.    Contact met slachtoffers

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. In de tabel 2 ‘Contact met slachtoffers’ staat de prognose voor 2021 

vermeld voor het aantal slachtoffers waarmee Slachtofferhulp Nederland in contact denkt te komen en het 

verdere gebruik van onze dienstverlening. De cijfers voor 2021 zijn gebaseerd op het gemiddelde van 2018 

en 2019.  

Tabel 2: Contact met slachtoffers 

De categorieën in de tabel worden onderstaand kort toegelicht:

1. ‘Informatie & advies’: het 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 hebben aan vervolghulp. In tabel 3 wordt deze 

vervolghulp verder uitgesplitst. 

3. ‘Bereikt-geen diensten’: betreft de slachtoffers die na één telefonisch contact aangeven geen 

verdere dienstverlening nodig te hebben;

4. ‘Niet bereikt’: betreft de slachtoffers die niet reageren op het schriftelijk hulpaanbod. 



3.    Vervolghulp: de dienstverlening

In tabel 3 staat de soort en het aantal diensten vermeld waarmee wij slachtoffers in de gemeente helpen. 

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. De cijfers voor 2021 zijn 

gebaseerd op het gemiddelde van 2018 en 2019.  

Tabel 3: Vervolghulp: de dienstverlening



Bijlage 1  Prognose dienstverlening 

Slachtofferhulp Nederland 2021

 Tiel

Aan Gemeente Tiel

Van drs. Aad Boonstra RC

Datum 3 maart 2020

Referentie Subsidieaanvraag 2021 

Slachtofferhulp Nederland ondersteunt inwoners in uw gemeente die slachtoffer zijn geworden van een 

misdrijf, verkeersongeluk, calamiteiten of achterblijver zijn bij langdurige vermissing. De aanmeldingen 

komen bij Slachtofferhulp Nederland binnen via de politie, via doorverwijzingen en via slachtoffers die op 

eigen initiatief contact op hebben genomen.

1.    Aangemelde slachtoffers per delict groep

In tabel 1 staat de prognose voor 2021 vermeld van het aantal slachtoffers in uw gemeente per delict groep 

dat zich bij Slachtofferhulp Nederland kan aanmelden. De cijfers voor 2021 zijn gebaseerd op het 

gemiddelde van 2018 en 2019. Onder de delict groep ‘Overig’ vallen delicten zoals stalking, zelfdoding en 

vermissing. 

Tabel 1: Aangemelde slachtoffers per delict groep 



2.    Contact met slachtoffers

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. In de tabel 2 ‘Contact met slachtoffers’ staat de prognose voor 2021 

vermeld voor het aantal slachtoffers waarmee Slachtofferhulp Nederland in contact denkt te komen en het 

verdere gebruik van onze dienstverlening. De cijfers voor 2021 zijn gebaseerd op het gemiddelde van 2018 

en 2019.  

Tabel 2: Contact met slachtoffers 

De categorieën in de tabel worden onderstaand kort toegelicht:

1. ‘Informatie & advies’: het 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 hebben aan vervolghulp. In tabel 3 wordt deze 

vervolghulp verder uitgesplitst. 

3. ‘Bereikt-geen diensten’: betreft de slachtoffers die na één telefonisch contact aangeven geen 

verdere dienstverlening nodig te hebben;

4. ‘Niet bereikt’: betreft de slachtoffers die niet reageren op het schriftelijk hulpaanbod. 



3.    Vervolghulp: de dienstverlening

In tabel 3 staat de soort en het aantal diensten vermeld waarmee wij slachtoffers in de gemeente helpen. 

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. De cijfers voor 2021 zijn 

gebaseerd op het gemiddelde van 2018 en 2019.  

Tabel 3: Vervolghulp: de dienstverlening



Bijlage 1  Prognose dienstverlening 

Slachtofferhulp Nederland 2021

 West Betuwe

Aan Gemeente West Betuwe

Van drs. Aad Boonstra RC

Datum 3 maart 2020

Referentie Subsidieaanvraag 2021 

Slachtofferhulp Nederland ondersteunt inwoners in uw gemeente die slachtoffer zijn geworden van een 

misdrijf, verkeersongeluk, calamiteiten of achterblijver zijn bij langdurige vermissing. De aanmeldingen 

komen bij Slachtofferhulp Nederland binnen via de politie, via doorverwijzingen en via slachtoffers die op 

eigen initiatief contact op hebben genomen.

1.    Aangemelde slachtoffers per delict groep

In tabel 1 staat de prognose voor 2021 vermeld van het aantal slachtoffers in uw gemeente per delict groep 

dat zich bij Slachtofferhulp Nederland kan aanmelden. De cijfers voor 2021 zijn gebaseerd op het 

gemiddelde van 2018 en 2019. Onder de delict groep ‘Overig’ vallen delicten zoals stalking, zelfdoding en 

vermissing. 

Tabel 1: Aangemelde slachtoffers per delict groep 



2.    Contact met slachtoffers

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. In de tabel 2 ‘Contact met slachtoffers’ staat de prognose voor 2021 

vermeld voor het aantal slachtoffers waarmee Slachtofferhulp Nederland in contact denkt te komen en het 

verdere gebruik van onze dienstverlening. De cijfers voor 2021 zijn gebaseerd op het gemiddelde van 2018 

en 2019.  

Tabel 2: Contact met slachtoffers 

De categorieën in de tabel worden onderstaand kort toegelicht:

1. ‘Informatie & advies’: het 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 hebben aan vervolghulp. In tabel 3 wordt deze 

vervolghulp verder uitgesplitst. 

3. ‘Bereikt-geen diensten’: betreft de slachtoffers die na één telefonisch contact aangeven geen 

verdere dienstverlening nodig te hebben;

4. ‘Niet bereikt’: betreft de slachtoffers die niet reageren op het schriftelijk hulpaanbod. 



3.    Vervolghulp: de dienstverlening

In tabel 3 staat de soort en het aantal diensten vermeld waarmee wij slachtoffers in de gemeente helpen. 

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. De cijfers voor 2021 zijn 

gebaseerd op het gemiddelde van 2018 en 2019.  

Tabel 3: Vervolghulp: de dienstverlening



Bijlage 1  Prognose dienstverlening 

Slachtofferhulp Nederland 2021

 West Maas En Waal

Aan Gemeente West Maas En Waal

Van drs. Aad Boonstra RC

Datum 3 maart 2020

Referentie Subsidieaanvraag 2021 

Slachtofferhulp Nederland ondersteunt inwoners in uw gemeente die slachtoffer zijn geworden van een 

misdrijf, verkeersongeluk, calamiteiten of achterblijver zijn bij langdurige vermissing. De aanmeldingen 

komen bij Slachtofferhulp Nederland binnen via de politie, via doorverwijzingen en via slachtoffers die op 

eigen initiatief contact op hebben genomen.

1.    Aangemelde slachtoffers per delict groep

In tabel 1 staat de prognose voor 2021 vermeld van het aantal slachtoffers in uw gemeente per delict groep 

dat zich bij Slachtofferhulp Nederland kan aanmelden. De cijfers voor 2021 zijn gebaseerd op het 

gemiddelde van 2018 en 2019. Onder de delict groep ‘Overig’ vallen delicten zoals stalking, zelfdoding en 

vermissing. 

Tabel 1: Aangemelde slachtoffers per delict groep 



2.    Contact met slachtoffers

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. In de tabel 2 ‘Contact met slachtoffers’ staat de prognose voor 2021 

vermeld voor het aantal slachtoffers waarmee Slachtofferhulp Nederland in contact denkt te komen en het 

verdere gebruik van onze dienstverlening. De cijfers voor 2021 zijn gebaseerd op het gemiddelde van 2018 

en 2019.  

Tabel 2: Contact met slachtoffers 

De categorieën in de tabel worden onderstaand kort toegelicht:

1. ‘Informatie & advies’: het 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 hebben aan vervolghulp. In tabel 3 wordt deze 

vervolghulp verder uitgesplitst. 

3. ‘Bereikt-geen diensten’: betreft de slachtoffers die na één telefonisch contact aangeven geen 

verdere dienstverlening nodig te hebben;

4. ‘Niet bereikt’: betreft de slachtoffers die niet reageren op het schriftelijk hulpaanbod. 



3.    Vervolghulp: de dienstverlening

In tabel 3 staat de soort en het aantal diensten vermeld waarmee wij slachtoffers in de gemeente helpen. 

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. De cijfers voor 2021 zijn 

gebaseerd op het gemiddelde van 2018 en 2019.  

Tabel 3: Vervolghulp: de dienstverlening



Bijlage 1  Prognose dienstverlening 

Slachtofferhulp Nederland 2021

 Wijchen

Aan Gemeente Wijchen

Van drs. Aad Boonstra RC

Datum 3 maart 2020

Referentie Subsidieaanvraag 2021 

Slachtofferhulp Nederland ondersteunt inwoners in uw gemeente die slachtoffer zijn geworden van een 

misdrijf, verkeersongeluk, calamiteiten of achterblijver zijn bij langdurige vermissing. De aanmeldingen 

komen bij Slachtofferhulp Nederland binnen via de politie, via doorverwijzingen en via slachtoffers die op 

eigen initiatief contact op hebben genomen.

1.    Aangemelde slachtoffers per delict groep

In tabel 1 staat de prognose voor 2021 vermeld van het aantal slachtoffers in uw gemeente per delict groep 

dat zich bij Slachtofferhulp Nederland kan aanmelden. De cijfers voor 2021 zijn gebaseerd op het 

gemiddelde van 2018 en 2019. Onder de delict groep ‘Overig’ vallen delicten zoals stalking, zelfdoding en 

vermissing. 

Tabel 1: Aangemelde slachtoffers per delict groep 



2.    Contact met slachtoffers

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. In de tabel 2 ‘Contact met slachtoffers’ staat de prognose voor 2021 

vermeld voor het aantal slachtoffers waarmee Slachtofferhulp Nederland in contact denkt te komen en het 

verdere gebruik van onze dienstverlening. De cijfers voor 2021 zijn gebaseerd op het gemiddelde van 2018 

en 2019.  

Tabel 2: Contact met slachtoffers 

De categorieën in de tabel worden onderstaand kort toegelicht:

1. ‘Informatie & advies’: het 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 hebben aan vervolghulp. In tabel 3 wordt deze 

vervolghulp verder uitgesplitst. 

3. ‘Bereikt-geen diensten’: betreft de slachtoffers die na één telefonisch contact aangeven geen 

verdere dienstverlening nodig te hebben;

4. ‘Niet bereikt’: betreft de slachtoffers die niet reageren op het schriftelijk hulpaanbod. 



3.    Vervolghulp: de dienstverlening

In tabel 3 staat de soort en het aantal diensten vermeld waarmee wij slachtoffers in de gemeente helpen. 

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. De cijfers voor 2021 zijn 

gebaseerd op het gemiddelde van 2018 en 2019.  

Tabel 3: Vervolghulp: de dienstverlening



Bijlage 1  Prognose dienstverlening 

Slachtofferhulp Nederland 2021

 Zaltbommel

Aan Gemeente Zaltbommel

Van drs. Aad Boonstra RC

Datum 3 maart 2020

Referentie Subsidieaanvraag 2021 

Slachtofferhulp Nederland ondersteunt inwoners in uw gemeente die slachtoffer zijn geworden van een 

misdrijf, verkeersongeluk, calamiteiten of achterblijver zijn bij langdurige vermissing. De aanmeldingen 

komen bij Slachtofferhulp Nederland binnen via de politie, via doorverwijzingen en via slachtoffers die op 

eigen initiatief contact op hebben genomen.

1.    Aangemelde slachtoffers per delict groep

In tabel 1 staat de prognose voor 2021 vermeld van het aantal slachtoffers in uw gemeente per delict groep 

dat zich bij Slachtofferhulp Nederland kan aanmelden. De cijfers voor 2021 zijn gebaseerd op het 

gemiddelde van 2018 en 2019. Onder de delict groep ‘Overig’ vallen delicten zoals stalking, zelfdoding en 

vermissing. 

Tabel 1: Aangemelde slachtoffers per delict groep 



2.    Contact met slachtoffers

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. In de tabel 2 ‘Contact met slachtoffers’ staat de prognose voor 2021 

vermeld voor het aantal slachtoffers waarmee Slachtofferhulp Nederland in contact denkt te komen en het 

verdere gebruik van onze dienstverlening. De cijfers voor 2021 zijn gebaseerd op het gemiddelde van 2018 

en 2019.  

Tabel 2: Contact met slachtoffers 

De categorieën in de tabel worden onderstaand kort toegelicht:

1. ‘Informatie & advies’: het 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 hebben aan vervolghulp. In tabel 3 wordt deze 

vervolghulp verder uitgesplitst. 

3. ‘Bereikt-geen diensten’: betreft de slachtoffers die na één telefonisch contact aangeven geen 

verdere dienstverlening nodig te hebben;

4. ‘Niet bereikt’: betreft de slachtoffers die niet reageren op het schriftelijk hulpaanbod. 



3.    Vervolghulp: de dienstverlening

In tabel 3 staat de soort en het aantal diensten vermeld waarmee wij slachtoffers in de gemeente helpen. 

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. De cijfers voor 2021 zijn 

gebaseerd op het gemiddelde van 2018 en 2019.  

Tabel 3: Vervolghulp: de dienstverlening



Bijlage 2 Financiële onderbouwing 

subsidieaanvraag 

Slachtofferhulp Nederland is een noodzakelijke basisvoorziening om de bij wet geregelde hulp aan 

slachtoffers te kunnen bieden. De inzet is voor de slachtoffers zonder kosten en dicht in de buurt. De kosten 

worden gedragen door het ministerie van Veiligheid en Justitie en de gemeentelijke overheden. 

Slachtofferhulp Nederland is gehuisvest in locaties door heel Nederland. Verder wordt gebruik gemaakt van 

spreeklocaties. Doordat we met onbetaalde medewerkers uit vrijwel alle gemeenten werken, kunnen 

slachtoffers dicht bij huis geholpen worden en kan Slachtofferhulp Nederland snel ter plaatse zijn als dat 

nodig is. Slachtofferhulp Nederland is 24 uur per dag bereikbaar en inzetbaar bij rampen en calamiteiten.

De berekening van de subsidieaanvraag per gemeente is gebaseerd op dat deel van de kosten van de 

slachtofferhulpondersteuning dat wordt toegerekend aan de gemeenten. Het betreft organisatiekosten van 

de regio’s en een deel van de hulpverleningskosten. Deze kosten worden gemiddeld over alle inwoners van 

Nederland. Voor 2021 komt dat uit op € 0,298 per inwoner. 

Met deze eenvoudige en transparante toerekening komen gemeenten niet onverwachts voor hoge kosten te 

staan en kan dienstverlening in alle regio´s gewaarborgd worden. In onderstaande tabel is gespecificeerd 

hoe het bedrag is berekend.

De toegepaste indexatie op de kosten is gebaseerd op de consumentenprijs index van het CBS. Voor 2021 

hanteren we het indexcijfer over 2019, dit betreft een indexatie van 2,6%.

Met de VNG is in het verleden verkend om in samenspraak met het ministerie van Veiligheid en Justitie tot 

een centrale regeling te komen. Deze verkenning heeft niet tot een besluit geleid. 



Bijlage 3 Begroting 2021 

Aan Regio Oost

Van drs. Aad Boonstra RC

Datum 3 maart 2020

Referentie Subsidieaanvraag 2021 

De onderstaande begroting betreft de kosten en baten van de dienstverlening in de regio Regio. Het 

grootste deel van de kosten wordt gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. De 

organisatiekosten en de hulpverleningskosten komen ten laste van gemeentegelden. Het Fonds 

Slachtofferhulp financiert de deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers.

De kosten en baten van de ondersteuning van slachtoffers in alle gemeenten van de regio Regio worden 

getotaliseerd weergegeven. Er is geen gedifferentieerde begroting per gemeente.



"Slachtoferhulp 

Nederland is een 

onmisbaar instituut"

Bert Wijbenga,  

loco-burgemeester Rotterdam

Elke gemeente kan erop vertrouwen dat ieder slachtofer 

kan rekenen op Slachtoferhulp Nederland.

Samenwerking Gemeenten  
en Slachtoferhulp Nederland 
in 2021
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Ieder slachtofer kan rekenen 
op Slachtoferhulp Nederland 

Goede opvang na een ingrijpende gebeurtenis kan het herstel van slachtofers bevorderen. Het 

is daarom ijn dat steeds meer mensen de weg naar Slachtoferhulp Nederland weten te vinden. 

Wij zetten ons iedere dag in voor een nog groter bereik, zodat we ook de slachtofers kunnen 

ondersteunen die ons niet vanzelf weten te vinden. Om deze groep ook in uw gemeente te 

bereiken, werken we aan meer bekendheid bij het grote publiek en aan intensivering van onze 

samenwerking met gemeenten. 

24/7 ontzorgen op maat 
Slachtofers komen vaak onverwacht in een voor 

hen nieuwe en vaak aangrijpende situatie. Met 

inzet op maat van onze brede dienstverlening 

kunnen we direct en 24/7 schakelen en helpen bij 

de zorg voor slachtofers, betrokkenen, getuigen 

en nabestaanden. Door onze dienstverlening 

steeds weer toe te spitsen op de behoeften van de 

slachtofers, ondersteunen we niet alleen steeds 

meer slachtofers, we doen dat ook steeds beter. Zo 

helpen en ontzorgen we dagelijks gemeenten. Bij 

grote calamiteiten en bij kleinere gebeurtenissen. 

Passende ondersteuning
Wij ondersteunen met maatwerk; u als gemeente en 

de slachtofers. Slachtofers weten zelf heel goed 

wat ze nodig hebben. We helpen iedereen op een 

manier die past bij zijn of haar situatie, met waar 

mogelijk de zelfredzaamheid van het slachtofer 

als uitgangspunt. Onze ondersteuning varieert van 

advies, vragen en tips tot emotionele, praktische en 

juridische ondersteuning in een strafproces of bij 

het claimen van schadevergoeding.

We helpen iedereen 

op een manier die past 

bij zijn of haar situatie.

JAARPLAN 2021
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Altijd paraat
Onze medewerkers (vrijwilligers en betaalde

krachten) hebben veel ervaring en expertise 

op het gebied van slachtoferschap. 

Steeds passen wij ons aan ontwikkelingen 

en behoeften van slachtofers aan: ieder 

slachtofer dat hulp nodig heeft of daarom 

vraagt, kan altijd rekenen op Slachtoferhulp 

Nederland. Onze inzet bleef dan ook niet 

onopgemerkt. In 2019:

Slachtoferhulp Nederland:  
onmisbare partner voor 
gemeenten

Slachtoferhulp Nederland helpt gemeenten bij het ondersteunen van 

slachtofers van een misdrijf, verkeersongeluk, vermissing of calamiteit. We 

sluiten onze diensten aan op uw behoefte en die van de slachtofers. Daarbij 

gaan we eiciënt en efectief te werk. 

Slachtoferhulp Nederland is een vaste waarde en partner binnen gemeenten. Niet zo gek, 

want we hebben een gedeelde opgave: opkomen voor de rechten en ondersteuning van 

slachtofers. 

Elke gemeente is uniek
Een sterk en professioneel optreden van uw gemeente bij een ramp of calamiteit draagt 

bij aan het vertrouwen van de inwoners. De experts van Slachtoferhulp Nederland 

ondersteunen uw gemeente daarbij, en ondersteunen uw inwoners op het juiste moment 

met passende inzet. Wij hebben oog voor de speciieke omstandigheden en respecteren 

de eigenheid van en de verschillen tussen gemeenten. Onze diensten sluiten we aan bij 

de behoefte van uw gemeente. Het gesprek met gemeenten voeren we vanuit de regio. 

Graag maken we met uw gemeente speciieke procesafspraken om voor uw inwoners het 

verschil te kunnen maken bij een ingrijpende situatie. Wij realiseren ons als geen ander hoe 

belangrijk de samenwerking is bij de eerste opvang en het eerste contact.

grote nationale en internationale media 

aandacht (tv, radio, gedrukte en online media)

 0900-0101

73.193 x aangeboden 

64.714 x beantwoord

chat

10.049 x aangeboden 

8.969 x beantwoord

Social mediagebruik

verdubbeld

Online

dienstverlening

JAARPLAN 2021
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Samenwerken
Binnen het veiligheidsdomein werken we intensief 

samen met politie, GGD en gemeenten. We zijn 

voor hen 24/7 bereikbaar en kunnen zo nodig direct 

medewerkers leveren voor een opvangteam. Zo 

zijn we in staat om de verbinding te maken tussen 

veiligheid en nazorg binnen uw gemeente. Dit 

speelt zich af binnen drie gemeentelijke domeinen, 

waar iedere partner z’n rol oppakt en samenwerkt:

	■ Rampenbestrijding en crisisbeheersing

	■ Sociale Veiligheid

	■ Sociaal Domein.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing: 
zorg en nazorg
Bij rampen en calamiteiten is Slachtoferhulp 

Nederland de aangewezen partij om (na)zorg te 

verlenen aan slachtofers of getuigen. Wij zijn een 

vaste partner voor de GGD op het gebied van 

psychosociale hulp (PSH) en kunnen medewerkers 

leveren voor een opvangteam en nazorg. Daarnaast 

zijn wij inhoudelijk de belangrijkste adviseur van het 

PSH-kernteam. Omdat we een landelijke organisatie 

zijn, kunnen we zo nodig onze medewerkers 

bovenregionaal inzetten.

Bij een ramp, crisis of calamiteit waarbij sprake is 

van veel slachtofers, kunnen wij binnen twee uur 

een online Informatie- en adviescentrum (IAC) 

opzetten. Een online IAC kan drie functies hebben: 

1. 1-loketfunctie voor informatievoorziening

2. 1-loketfunctie voor dienstverlening.

3. Lotgenotencontact/communities

Sociale veiligheid: High Impact Crimes
High Impact Crimes zijn delicten met een grote 

impact op het slachtofer, diens directe omgeving 

en het veiligheidsgevoel in de maatschappij. In de 

nazorg van delicten zoals overvallen, straatroof, 

geweld en woning- of bedrijfsinbraken is de 

aandacht voor het slachtofer van cruciaal belang. 

Onze ondersteuning is altijd maatwerk. Slachtofers 

van High Impact Crimes worden benaderd en, 

als zij dat wensen, bezocht door een van onze 

medewerkers.

Naast emotionele, praktische en juridische 

ondersteuning, geeft deze ook informatie 

over herstelrechtelijke mogelijkheden, zoals 

mediation en slachtofer-dadercontact. Om 

het veiligheidsgevoel te herstellen en herhaald 

slachtoferschap te voorkomen, kunnen we 

ook informatie en advies geven over mogelijke 

preventiemaatregelen.

Wij dringen er bij gemeenten op aan dat zij 

de speciieke procesafspraken voor High 

Impact Crimes opnemen in hun integrale 

veiligheidsplannen. Voor slachtofers van High 

Impact Crime bieden wij de volgende diensten:

	■ Ondersteuning bij de emotionele verwerking

	■ Herstelrechtelijke informatie (bijvoorbeeld 

mediaton of slachtofer-dadercontact)

	■ Ondersteuning bij de aanvraag van 

schadevergoeding (onder andere tijdens het 

strafproces of bij de verzekeraar). 

Sociaal domein: kwetsbare inwoners
De gemeente heeft binnen het sociale domein 

vooral een verbindende rol, en bevordert 

preventie en vroege signalering. Door een heldere 

positionering van Slachtoferhulp Nederland als 

onmisbare partner in de zorgketen, bereiken 

we ook de kwetsbare groep inwoners in de 

gemeente. Deze groep heeft een verhoogd risico 

op slachtoferschap, doet vaak geen aangifte en 

neemt ook niet zelfstandig contact op met onze 

organisatie. Door samenwerking bereiken we 

deze kwetsbare groep inwoners eerder en kunnen 

we zorgkosten en verdere maatschappelijke 

schade voorkomen. Wij blijven investeren in 

onze herkenbaarheid en zichtbaarheid binnen de 

zorgketen. 

Als onmisbare partner  

in de zorgketen,  

bereiken we ook de  

kwetsbare groep inwoners  

in de gemeente. 

JAARPLAN 2021
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Speerpunten 
2021
Rampen en calamiteiten kunnen we niet 

voorzien. Wel kunnen we vooruitkijken, 

om zo goed mogelijk te zijn voorbereid 

op rampen en calamiteiten. We hebben 

daarom onze speerpunten voor 2021 

op een rij gezet. Zodat we, samen met 

gemeenten en andere partners, slachtofers 

de ondersteuning kunnen bieden die zij 

nodig hebben.

JAARPLAN 2020
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Kennis delen &  
samenwerken  

Slachtoferhulp Nederland is dé organisatie met de meeste 

expertise, kennis en ervaring op het gebied van slachtoferschap 

en de integrale zorg voor slachtofers. Wij willen onze kennis 

zoveel mogelijk delen met de partners binnen het veiligheids- en 

zorgdomein van uw gemeente. Door succesvolle werkwijzen met 

elkaar te delen, voorkomen we dat elke gemeente opnieuw het 

wiel moet uitvinden en kunnen we gezamenlijk slachtofers beter 

ondersteunen.

Slachtoferpanel
Het Slachtoferpanel gaat in 2021 meetbare informatie leveren 

over de impact van onze interventies. Het geeft ons bovendien 

meer inzicht in de wensen en behoeften van slachtofers en 

nabestaanden tijdens hun weg naar herstel. Daarnaast blijven wij 

de informatie en gegevens leveren over onze dienstverlening en 

inzet binnen uw gemeente.

Doorverwijzen en integraal samenwerken
Door onze positie binnen uw zorgketen en onze zichtbaarheid in 

het sociale domein, weten gespecialiseerde ondersteuners zoals 

huisarts, welzijnsorganisaties, GGZ-specialisten en wijkteams ons 

steeds beter te vinden, en omgekeerd. We hebben vooral speciale 

aandacht voor de kwetsbare slachtofers binnen uw gemeente, 

zoals ouderen, kinderen, jongeren en inwoners met een licht 

verstandelijke beperking.

2
Dé partner voor opvang en 

nazorg bij calamiteit of ramp 

Voor iedere gemeente zijn wij dé partij om acute opvang en 

nazorg te verlenen aan slachtofers en getuigen van een calamiteit 

of ramp. Een calamiteit of ramp, kleinschalig of grootschalig, komt 

altijd onverwacht en heeft een grote maatschappelijke impact. 

Wij zijn via onze piketdienst 24/7 bereikbaar voor gemeenten en 

kunnen, als vaste partner van de GGD, medewerkers leveren voor 

een opvangteam dat ter plekke individuele en/of groepsopvang 

verzorgt. 

Online platform
Behalve persoonlijke opvang, bieden wij slachtofers online 

opvang via telefoon, e-mail, chat en sociale media. Daarnaast 

kunnen we bij grootschalige rampen binnen een paar uur een 

online informatie- en adviescentrum live zetten. Slachtofers 

kunnen zich hier registreren en in een besloten online-omgeving 

eenvormige en eenduidige informatie vinden.

JAARPLAN 2021
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Bereikbaar en zichtbaar in een 
steeds complexere samenleving 

Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder. Voor veel van uw 

inwoners, vooral de kwetsbaren, wordt het moeilijker zich hierin staande 

te houden. Wij zetten ons extra in om alle slachtofers te bereiken, ook 

degenen die niet zelf contact met ons opnemen. Dit doen we met hulp 

van de digitale wereld, maar ook door zichtbaar te zijn bij de lokale 

zorgverleners in de gemeente of regio. Zo zorgen we ervoor dat alle 

slachtofers de ondersteuning krijgen waar ze recht op hebben. 

Slachtoferhulp.nl
Via ons online platform kunnen we digitaal en op maat steeds meer 

slachtofers bereiken en helpen. Slachtofers voeren er zelf de regie. We 

bereiken hier de mensen die bij problemen eerst online gaan zoeken.

Ketenbreed slachtoferportaal
We werken met een ketenbreed slachtoferportaal. Dit biedt slachtofers 

24/7 op één plek een online overzicht met voortgangsinformatie over 

hun situatie of zaak. Vanuit het slachtoferportaal kunnen slachtofers 

eenvoudig toegang krijgen tot de overige informatie en/of diensten 

van strafrechtelijke ketenpartners, zoals de politie of het Openbaar 

Ministerie.

Lokale verankering
Lokale verankering is belangrijk voor ons, gemeenten en slachtofers 

- met name om de niet-zelfredzame en kwetsbare slachtofers 

te bereiken. Wij werken hard aan lokale verankering. We zijn 

vertegenwoordigd in alle regio’s, spreken de taal van de regio en 

onze medewerkers zetten actief in op zichtbaarheid bij uw lokale 

zorgverleners. Op de kaart staan onze gespreks- en vestigingslocaties.
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Informele en formele netwerken 
steeds beter benutten

De omgeving van een slachtofer (naasten en professionals) heeft 

een belangrijke rol in de opvang. Wij stellen deze omgeving onze 

kennis, ervaring en instrumenten ter beschikking, zodat zij het 

slachtofer goed kunnen helpen. Ons informatiemateriaal (digitaal 

of fysiek) kan worden verspreid via verenigingen of buurthuizen, 

de huisarts of de buurtapp.

Maatwerk voor individuele slachtofers
Wij zijn er voor de slachtofers die moeite hebben de complexe 

systeemwereld waarin zij terechtkomen te doorgronden en niet 

goed in staat zijn om hun individuele rechten uit te oefenen. Voor 

deze mensen ‘brengen’ we de ondersteuning, op een manier die 

past in hun leefomgeving. Hiervoor schakelen wij de omgeving 

van het slachtofer in.

Lotgenotengroepen (communities)
Na een ingrijpende gebeurtenis die bijvoorbeeld maatschappelijke 

onrust veroorzaakt, is het goed om ervaringen te delen en vragen 

te kunnen stellen. Als er sprake is van groepen slachtofers, 

faciliteren wij het tot stand brengen van lotgenotencontacten. 

Lotgenoten ondervinden veel steun van elkaar.

5

Inclusieve  
dienstverlening

Wij streven een inclusieve dienstverlening na. Dat houdt in dat we 

bereikbaar en toegankelijk zijn voor ieder slachtofer, ongeacht 

afkomst, geslacht, leeftijd, sociaaleconomische status, lichamelijke 

of geestelijke gesteldheid, mate van zelfredzaamheid of andere 

persoonlijke kenmerken en omstandigheden.

Extra aandacht voor kwetsbare slachtofers
We hebben speciiek aandacht voor kwetsbare slachtofers 

(zoals ouderen, kinderen, jongeren) en slachtofers met een 

licht verstandelijke beperking. Onze medewerkers zijn speciaal 

getraind om kwetsbare slachtofers te herkennen, de omgang 

met deze groepen te verbeteren en onze praktische en juridische 

ondersteuning voor hen toegankelijk te maken. Ook bij kwetsbare 

slachtofers is, waar mogelijk, zelfredzaamheid het uitgangspunt.

JAARPLAN 2021
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6
Professionele medewerkers 

Deskundigheid en het verschil willen maken voor een slachtofer 

is wat de medewerkers van Slachtoferhulp Nederland drijft. 

Betaalde krachten, vrijwilligers en stagiairs krijgen maximaal de 

ruimte om te groeien en zich te ontwikkelen. 

De Slachtoferhulp Academie
De Slachtoferhulp Academie draagt bij aan de verdere 

professionalisering van onze medewerkers. Wij doen dit via 

klassikale trainingen, e-learning, en begeleiding en coaching 

op de werkvloer. We organiseren masterclasses over actuele 

onderwerpen en stellen onze medewerkers in staat om zich 

blijvend te ontwikkelen. 

Aandacht voor actuele ontwikkelingen
Het aantal slachtofers van online fraude of oplichting, 

datingfraude en identiteitsfraude groeit in onze digitale wereld. 

Onze medewerkers worden opgeleid en geïnformeerd over online 

criminaliteit, zodat zij slachtofers kunnen bijstaan, informeren en 

advies op maat kunnen geven.

Rechten van 
slachtofers van 
strafbare feiten
Slachtofers 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

JAARPLAN 2021
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Slachtoferhulp Nederland

Vandaag verder

0900-0101  

www.slachtoferhulp.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.slachtoferhulp.nl

Teksten: Marieke Spijkerman

Coördinatie: Carolien van Hoorn

Fotograie: BMFotograie, Slachtoferhulp Nederland

Graisch ontwerp: Studio S&H

Slachtoferhulp Nederland

Vandaag verder
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samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn

Hoofdvestiging
Vestigingsnummer 000008744793
Naam Stichting Slachtofferhulp Nederland
Bezoekadres Moeder Teresalaan 100, 3527WB Utrecht
Postadres Postbus 14208, 3508SH Utrecht
Telefoonnummer 0302340116
Internetadres www.slachtofferhulp.nl
E-mailadres info@slachtofferhulp.nl
Datum vestiging 27-06-1984
Activiteiten SBI-code: 88999 - Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en 

samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn
Slachtofferhulp Nederland biedt gestructureerde opvang en begeleiding aan 
slachtoffers en direct betrokkenen van misdrijven en verkeersongelukken

Bestuurder
Naam Jansen, Rosalia Helena Maria
Geboortedatum 23-12-1956
Datum in functie 01-09-2017 (datum registratie: 18-09-2017)
Titel Voorzitter Raad van Bestuur
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Commissarissen
Naam Boeijen, Theodora Maria
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Geboortedatum 01-08-1962
Datum in functie 01-01-2013 (datum registratie: 04-06-2015)
Titel Lid Raad van Toezicht

Naam Emmelkamp, Paulus Maria Gerardus
Geboortedatum 17-02-1949
Datum in functie 01-01-2013 (datum registratie: 04-06-2015)
Titel Lid Raad van Toezicht

Naam van Eck, Gerrit Jan
Geboortedatum 27-05-1966
Datum in functie 01-01-2014 (datum registratie: 04-06-2015)
Titel Lid Raad van Toezicht

Naam van der Steur, Gerard Adriaan
Geboortedatum 07-10-1969
Datum in functie 01-01-2019 (datum registratie: 03-05-2019)
Titel Lid Raad van Toezicht

Naam Moolenaar, Vincentius Gerhardus
Geboortedatum 15-10-1963
Datum in functie 01-01-2019 (datum registratie: 03-05-2019)
Titel Lid Raad van Toezicht

Naam Verbeek, Leendert
Geboortedatum 05-03-1954
Datum in functie 01-04-2019 (datum registratie: 03-05-2019)
Titel Voorzitter Raad van Toezicht

Gevolmachtigde
Naam van der Kruijk, Edward Mathijs
Geboortedatum 04-01-1970
Datum in functie 01-01-2020 (datum registratie: 17-01-2020)
Titel Directeur
Inhoud volmacht Beperkte volmacht tot EUR 250.000,00.
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Er kunnen functionarissen zijn die een uitsluitend tot vestigingen beperkte 
bevoegdheid hebben; deze worden alsdan vermeld op het uittreksel van de betreffende 
vestiging(en).

Vestiging(en)
Vestigingsnummer 000008744823
Naam Locatie Alkmaar
Bezoekadres Bergerweg 1, 1815AC Alkmaar

Vestigingsnummer 000008744858
Naam Locatie Almere
Bezoekadres Randstad 20 27, 1314BC Almere

Vestigingsnummer 000008744866
Naam Locatie Alphen a/d Rijn
Bezoekadres Raoul Wallenbergplein 25, 2404ND Alphen Aan Den Rijn

Vestigingsnummer 000008744874
Naam Locatie Amersfoort
Bezoekadres Piet Mondriaanlaan 4, 3812GV Amersfoort

Vestigingsnummer 000008744912
Naam Locatie Arnhem
Bezoekadres Mercatorweg 28, 6827DC Arnhem

Vestigingsnummer 000008745005
Naam Locatie Beek
Bezoekadres Om de Toren 4, 6191KZ Beek

Vestigingsnummer 000008745110
Naam Locatie Breda
Bezoekadres Stationsweg 1 A, 4811AX Breda

Vestigingsnummer 000008745153
Naam Bureau Den Bosch
Bezoekadres Hugo de Grootlaan 41, 5223LB 's-Hertogenbosch

Vestigingsnummer 000008745242
Naam Locatie Dordrecht
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Bezoekadres Burgemeester de Raadtsingel 57, 3311JG Dordrecht

Vestigingsnummer 000008745447
Naam Locatie Haarlem
Bezoekadres Diakenhuisweg 9, 2033AP Haarlem

Vestigingsnummer 000008745803
Naam Locatie Leeuwarden
Bezoekadres Tesselschadestraat 29, 8913HA Leeuwarden

Vestigingsnummer 000008745994
Naam Locatie Nijmegen
Bezoekadres de Ruyterstraat 246, 6512GG Nijmegen

Vestigingsnummer 000008747938
Naam Locatie Roermond
Bezoekadres Buitenop 8 B 1, 6041LA Roermond

Vestigingsnummer 000008747741
Naam Bureau Tiel
Bezoekadres Prinses Beatrixlaan 25, 4001AG Tiel

Vestigingsnummer 000008747709
Naam Locatie Almelo
Bezoekadres Wierdensestraat 23, 7607GE Almelo

Vestigingsnummer 000008747466
Naam Bureau Middelburg
Bezoekadres Park Veldzigt 75, 4336DX Middelburg

Vestigingsnummer 000008747296
Naam Locatie Zwolle
Bezoekadres Hanzelaan 340, 8017JL Zwolle

Vestigingsnummer 000008747180
Naam Locatie Rotterdam
Bezoekadres Westblaak 136, 3012KM Rotterdam

Vestigingsnummer 000008747156
Naam Locatie Zutphen
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Bezoekadres Burg. Dijckmeesterweg 12, 7201AL Zutphen

Vestigingsnummer 000008747091
Naam Locatie Amsterdam
Bezoekadres Baarsjesweg 224, 1058AA Amsterdam

Vestigingsnummer 000030460638
Naam Locatie Groningen
Bezoekadres Schweitzerlaan 6, 9728NP Groningen

Vestigingsnummer 000039295737
Naam Locatie Beilen
Bezoekadres Hekstraat 1 1, 9411NE Beilen

Vestigingsnummer 000039460053
Naam Locatie Eindhoven
Bezoekadres Insulindelaan 122, 5613BT Eindhoven

Vestigingsnummer 000043428908
Naam Locatie Tilburg
Bezoekadres Spoorlaan 44, 5017JS Tilburg

Vestigingsnummer 000044428197
Naam Locatie Den Haag
Bezoekadres Koninginnegracht 12, 2514AA 's-Gravenhage

Uittreksel is vervaardigd op 21-01-2020 om 10.17 uur.
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