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Worden wie je was
Slachtoffers kunnen altijd op ons rekenen. Soms helpen 
we door hele simpele middelen te bieden, soms door  
wetenschappelijk onderzoek, maar altijd met hetzelfde 
doel: Worden wie je was.

Een traumatische ervaring kan een leven ontwrichten. Waar je eerst geen 
moeite had met lichamelijk contact, kan dit na een traumatische ervaring 
opeens een groot probleem zijn. Of waar je eerst zorgeloos door de stad reed, 
durf je na een traumatische ervaring niet eens de straat meer op. Iemand die 
zoiets heeft meegemaakt, streeft ernaar om het leven terug te krijgen zoals 
het was vóór het gebeurde. Worden wie je was.

Natuurlijk kan de tijd niet precies zo terug worden gedraaid alsof het niet is 
gebeurd. Maar je streeft er wel naar weer een leven te leiden dat niet hele-
maal in het teken staat van het slachtofferschap. Een leven waar je ondanks 
je extra bagage, weer van kan genieten. 

We zien in ons werk vaak dat je weer kunt worden wie je was door een  
combinatie van de juiste hulp en je eigen veerkracht. Voor het Fonds  
Slachtofferhulp is dit het vertrekpunt in alle activiteiten, zowel qua  
communicatie als qua beleid. Met onze steun hadden we in 2014 slechts een 
doel voor ogen: zoveel mogelijk slachtoffers helpen om te Worden wie je was. 

Opgericht in 1989
Het Fonds Slachtofferhulp werd in 1989 opgericht door prof. mr. Pieter 
van Vollenhoven. In de 25 jaar die volgden, ontwikkelden wij ons van fond-
senwerver en financier tot volwaardige maatschappelijke organisatie voor 
slachtoffers. 

ONZE KERNWAARDEN

Het Fonds Slachtofferhulp maakt zich sterk  
voor slachtoffers in Nederland. 

Slachtofferschap kan grote gevolgen hebben  
voor jezelf en voor de maatschappij. De juiste  
hulp, op het moment dat jij die nodig hebt, helpt 
die gevolgen te bestrijden. Door een combinatie 
van je eigen veerkracht én de juiste hulp kun je 
weer Worden wie je was.

“Ik ben  
ontzettend trots 
dat het Fonds 
Slachtofferhulp 
nu 25 jaar  
bestaat. Eerlijk 
gezegd had ik dat 
in de beginjaren 
niet gedacht.” – 
prof. mr. Pieter van  
Vollenhoven
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25 jaar Fonds Slachtofferhulp
Het Fonds Slachtofferhulp ontwikkelde zich in 25 jaar van fondsenwerver en financier tot volwaardige, 
onafhankelijke maatschappelijke organisatie voor slachtoffers.

1989
Oprichting Fonds 
Slachtofferhulp 
‘Gevleugelde Vrienden’ spelen tien 
jaar geld bijeen voor slachtoffers 
misdrijven en ongevallen.

1997
Werving particuliere 
donateurs
Een paar honderd donateurs in 
1997 groeide uit tot 50.000  
betrokken donateurs in 2014. 

1998
VriendenLoterij
Start sponsoring door 
de VriendenLoterij.

1999 
CBF-keurmerk
Garandeert dat donaties bij 
Fonds Slachtofferhulp ver-
antwoord besteed worden.

2005 
Leerstoel Victimologie 
Leerstoel onderzoekt belevenissen 
slachtoffers, hun behoeften, hoe 
hulpverlening en rechtspositie kunnen 
verbeteren en mogelijke innovaties.

2004
Pieter van  
Vollenhoven Fonds
Noodfonds voor slachtof-
fers die in financiële nood 
zijn geraakt door wat hen 
overkomen is.

2012
Spelregels omgang 
slachtoffers in strafproces
Met de ombudsman en slachtoffer-
organisaties brengen we in kaart wat 
je van de overheid mag verwachten 
als slachtoffer.

1996
Sponsoring bedrijfsleven 
Start bedrijfssponsoring door Staats-
loterij, ANWB, Canon, Publicis, ING, 
Mercedes Benz, Wegener en Interstate.

2012 
SlachtofferWijzer.nl
Laagdrempelige online wegwijzer voor 
slachtoffers en hulpverleners naar de juiste 
hulp. Eenvoudig en altijd te raadplegen.

2014 
Maatschappelijke
organisatie
In actie voor vele slachtoffergroepen.

1989
Financier slachtoffer-
hulpverlening



“De Vriendenloterij bekommert zich om mensen in Nederland die om wat voor  
reden dan ook een beetje minder geluk hebben gehad. Het werk van het Fonds 
Slachtofferhulp sluit daar naadloos op aan.” 
Judith Lingeman, Hoofd Goede Doelen VriendenLoterij 

Bedrijven
In 2014 konden wij rekenen op vele bedrijfsgiften, samen goed voor 1.637.318 
euro. Deze bedrijven steunen ons door een cash bijdrage, ondersteuning van 
één van onze projecten, sponsoring in natura, mediasponsoring of het kopen 
van een tafel op ons jaarlijkse gala. 

“Naast het leveren van mobiliteit, wil onze onderneming ook een substantiële  
bijdrage leveren aan de andere pijlers van onze samenleving.” 
Hans-Bahne Hansen, CEO Mercedes-Benz Nederland 

Inkomsten
Wij kunnen ons werk doen dankzij de giften uit de maatschappij.

Particulieren
Particuliere donateurs vormen de ruggengraat van onze organisatie. In 2014 
konden we rekenen op bijdragen van circa 50.000 donateurs. Zij doneerden 
in totaal 1.786.500 euro. 

VriendenLoterij 
Het Fonds Slachtofferhulp is A-beneficiant van de VriendenLoterij. Tijdens 
het Goed Geld Gala op 8 februari 2014 kregen wij daarom een structurele  
bijdrage en geoormerkte bijdrage van samen 1.091.639 euro voor onze  
vaste activiteiten, plus een extra gift van 835.000 euro voor de landelijke 
uitrol Centrum Seksueel Geweld.
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Inkomstenverdeling
Vriendenloterij Particuliere werving Corporate werving
€ 1.926.639 € 1.786.500 € 1.637.318

Fonds
 Slachtofferhulp
€ 6.094.083

Nalatenschappen
€ 46.000

Beleggingen
€ 229.366

Bestemmings-
fondsen

€ 429.910

Spontane giften
€ 34.650

“Als ik al dat leed zie,
dan wil ik iets doen.”
Mevrouw Van de Haar, 92 jaar,
trouwe donateur en heeft Fonds Slachtofferhulp
opgenomen in haar testament

Zolang als ik me herinner, geef ik aan goede doelen. Vroeger was dat vooral aan de kerk,
inmiddels zijn het er een heleboel, misschien wel 20. Ze krijgen allemaal iets van me.
Acceptgiro’s gaan op een stapeltje en één keer in de maand ga ik er voor zitten. Als ze nog niets
hebben gehad dat jaar, dan krijgen ze iets. Alleen voor het Fonds Slachtofferhulp maak ik een
uitzondering, jullie nemen een bijzondere plaats in.”

Vandaag zorgen
voor de

slachtoffers van
morgen.
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Mevrouw van de 
Haar, 92 jaar, is 
al jaren donateur 
en heeft het Fonds 
Slachtofferhulp 
opgenomen in 
haar testament: 
“Als ik al dat leed 
zie, wil ik iets 
doen.”
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deden we dat onder andere door via projectfinanciering de opleidingen voor 
de hulpverleners van Slachtofferhulp Nederland mogelijk te maken. 
Verder hebben we bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van het landelijk 
netwerk van gespecialiseerde advocaten voor slachtoffers van zedendelicten 
en ernstig geweld.

Directe hulp 
We vinden het belangrijk dat alle slachtoffers die dat nodig hebben  
geholpen kunnen worden op emotioneel, praktisch en juridisch vlak. De 
grootste aanbieder van deze hulp is Slachtofferhulp Nederland. Dagelijks 
worden honderden slachtoffers geholpen door vrijwillige hulpverleners. Het 
Fonds Slachtofferhulp financiert de kosten de vrijwilligerskosten.

Lotgenotencontact
Niemand snapt zo goed wat jij meemaakt, als iemand die hetzelfde heeft 
meegemaakt. Om die reden investeren wij veel in lotgenotencontact, zodat 
slachtoffers en nabestaanden in contact kunnen komen met mensen die  
hetzelfde hebben meegemaakt als zijzelf. In 2014 hebben wij dat gedaan 
door lotgenotenorganisaties te steunen voor nabestaanden van moord, 
slachtoffers van ernstig geweld, verkeersslachtoffers, slachtoffers van  
seksueel geweld en volwassenen die als kind mishandeld zijn.

Noodhulp
Het Fonds Slachtofferhulp beschikt over noodhulpfondsen om slachtoffers 
die in financiële nood verkeren, bij te staan. Vanuit deze fondsen kunnen  
incidentele uitkeringen in geld of natura worden gedaan, zodat er weer brood 
op de plank komt, vervoer van A naar B geregeld kan worden en zij een dak 
boven het hoofd hebben.

Beïnvloeding en belangenbehartiging
In 2014 hebben we ons, naast de algemene rechtspositie van slachtoffers 
kunnen inzetten voor verbetering van de specifieke situaties van slachtoffers 
van seksueel geweld en verkeersslachtoffers. We richten ons op minderjarige  
zedenslachtoffers in het strafproces, onderzoeken de mogelijke oorzaken 
voor de geringe kans dat iemand voor een verkrachting veroordeeld wordt en 
zullen werken aan empowerment van slachtoffers met letselschade.

Voorlichting
Op verschillende niveaus en in verschillende vormen zetten we ons met 
voorlichting in voor slachtoffers. Wij vinden het belangrijk dat slachtoffers 
die hulp nodig hebben, worden bereikt en dat slachtoffers eenvoudig zelf de 
weg naar de juiste hulp kunnen vinden, zoals met onze SlachtofferWijzer.

Innovatie
We investeren in innovatie van de hulpverlening. Dat doen we door projecten  
te steunen die gericht zijn op verbetering van toegang, kwaliteit en  
maatwerk van de hulpverlening. Zoals met het Centrum Seksueel Geweld, 
waar multidisciplinair wordt samenwerkt en slachtoffers terecht kunnen  
voor medische, emotionele en forensische zorg. Wij financieren de landelijke 
uitrol.

Deskundigheidsbevordering
Wij vinden het belangrijk dat slachtoffers in Nederland worden geholpen  
door mensen die daar volgens recente inzichten voor zijn opgeleid. In 2014 

Wij opereren  
onafhankelijk  
van de overheid, 
waardoor wij de 
belangen van 
slachtoffers  
optimaal kunnen 
behartigen.

Wij vinden het  
belangrijk dat  
slachtoffers die hulp 
nodig hebben, worden 
bereikt en dat  
slachtoffers eenvoudig 
zelf de weg naar de 
juiste hulpverlening 
kunnen vinden.  
Dat doen we via 
SlachtofferWijzer.nl.

Beïnvloeding en belangenbehartiging  € 1.209.666

Bestedingscategorie

Voorlichting     € 1.055.450

Innovatie van hulpverlening            € 1.025.716

Directe hulp aan slachtoffers € 753.513

Deskundigheidsbevordering     € 284.081

Lotgenotencontact    € 148.270

Noodhulp  € 308.794
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Slachtoffers aan het woord

Lees de interviews met Priscilla, Dominique en Gerard in ons jaarverslag 2014.

Het volledige jaarverslag 2014 vindt u op: 
www.fondsslachtofferhulp.nl/jaarverslag2014

Bestuur en organisatie
Het Fonds Slachtofferhulp heeft een kleine bureauorganisatie met 15  
medewerkers. De directeur is Ineke Sybesma. Het bestuur wordt voorgezeten 
door prof. mr. Pieter van Vollenhoven. 

Bestuursleden per 1 januari 2015
Prof. mr. Pieter van Vollenhoven (voorzitter)
Drs. E.H.T.J.M. Habets (penningmeester)
D.L. Berlijn
Drs. H.C.R. van de Coolwijk
J. Stokvis
Prof. mr. dr. M.S. Groenhuijsen
Mr. G.H.N.L. van Woerkom
Mr. H. Tan
G.H.A.M. Hurks

CONTACT
Bezoekadres
Louis Couperusplein 2
2514 HP Den Haag

www.fondsslachtofferhulp.nl  •  info@fondsslachtofferhulp.nl 
070 363 59 36
IBAN: NL60INGB0000006700

“Ik hoorde ze naar 
de kamer van mijn 
dochter gaan.”
Priscilla, werd thuis 
overvallen

“Hij had gewoon 
zijn handen thuis 
moeten houden.”
Dominique, werd op 
straat verkracht

“Op het belangrijk-
ste moment in het 
leven van Ysabella 
was ik er niet.”
Gerard, verloor zijn 
dochter door een  
auto-ongeluk

Keurmerken 

Worden wie  
je was
Bekijk de televisie-
commercial op 
www.wordenwiejewas.nl

BEDRIJFSFILM 
In het kader van ons 25-jarig bestaan  
maakten we twee films: een film waarin 
voorzitter Van Vollenhoven terugblikt op 
onze ontstaansgeschiedenis, en een film 
waarin slachtoffers Priscilla, Dominique  
en Gerard hun verhaal vertellen in onze 
bedrijfsfilm. Te zien op 
www.fondsslachtofferhulp.nl/bedrijfsfilm 

<   In the 
spotlights

Postadres
Postbus 93166
2509 AD Den Haag
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Het volledige jaarverslag 2014 vindt u op: 
www.fondsslachtofferhulp.nl/jaarverslag2014


