
Cliënt in nood?
Noodhulp via Fonds Slachtofferhulp

Sinds 1989 in actie voor 
slachtoffers van misdrijven,

ongevallen en rampen 
in Nederland.
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Als hulpverlener zet je je voortdurend in voor het welzijn van slachtoffers van een misdrijf, ongeval of calamiteit. Je ondersteunt hen op 

praktisch, juridisch en psychosociaal gebied. Het kan voorkomen dat situaties zich opstapelen, waardoor je cliënt het hoofd even niet meer 

boven water kan houden. Een cliënt is door slachtofferschap in financiële problemen gekomen, verkeert in een noodsituatie en wordt 

niet, onvoldoende of niet op tijd geholpen door bestaande voorzieningen. Het Noodhulpfonds van Fonds Slachtofferhulp kan dan uitkomst 

bieden. We doen een financiële bijdrage, een bijdrage in natura of bieden een dienst. Een combinatie is ook mogelijk.  
Financial coaches
Sommige slachtoffers komen in enorme financiële 
problemen terecht. Dit varieert van geen overzicht meer 
hebben in de financiële gezinssituatie tot het belanden 
in grote schulden door bijvoorbeeld verlies van inkomen. 
ABN AMRO en Fonds Slachtofferhulp werken samen om 
deze mensen bij te staan. Medewerkers van ABN AMRO 
zijn getraind om vrijwillig als financiële coach aan de slag 
te gaan. 

Rijzeker-training
In samenwerking met de ANWB bieden we gratis 
trainingen op maat aan voor mensen die na een ongeluk 
angstig zijn in het verkeer. Tijdens een training krijgt 
men van een ervaren en erkende rij-coach tips en 
informatie hoe de eigen veiligheid in het verkeer kan 
worden verhoogd, en hoe je kunt omgaan met afwijkende 
verkeerssituaties. De training wordt voorafgegaan door 
een intakegesprek waarin de deelnemer persoonlijke 
wensen kan aangeven. Dien alleen een aanvraag in als 
een slachtoffer de training niet zelf kan betalen en het 
reëel is dat deze training bijdraagt aan het herstel. 
 
Woninginspectie
In samenwerking met Vereniging Europese 
Beveiligingsbedrijven (VEB) bieden we een 
woninginspectie aan, na (poging tot) inbraak. Een 
medewerker van de VEB komt thuis langs en geeft advies 
over bijvoorbeeld de toepassing van veilige sloten, anti-
inbraaktips en andere beveiligingsopties. 

1 I Financiële bijdrage
Tot 1.000 euro
Je kan een aanvraag indienen voor een financiële 
bijdrage (de richtlijn is maximaal 1.000 euro per 
persoon). Bijvoorbeeld om cliënten in staat te 
stellen eten, kleding of wonen te bekostigen. 

 Praktijkvoorbeelden
»  Na de moord op haar man, komt een cliënt met haar minderjarige dochter 

in de financiële problemen. De verwerking van een halfwezenuitkering en 
bijstandsuitkering duurt zes weken. Wij springen bij met een tegemoet- 
koming uit het Noodhulpfonds. Zo voorkomen we een huurachterstand.

»  Een oudere man neemt zijn hele AOW-uitkering op en wordt vervolgens 
van het geld beroofd onder bedreiging van een vuurwapen. Deze cliënt kan 
daardoor geen eten kopen tot eind van de maand. Het Noodhulpfonds levert 
een financiële bijdrage zodat meneer de rest van de maand doorkomt.

2 I In natura
We bieden ook producten zoals een fiets, een bril 
of entreekaarten voor een dagje uit. Heeft je cliënt 
behoefte aan een ander product, dan kijken we 
graag of we daarin iets kunnen betekenen.

 Praktijkvoorbeelden
»  Na een ongeluk is de fiets van een schoolgaande cliënt kapot. Via een 

bedrijfsvriend van Fonds Slachtofferhulp wordt een nieuwe fiets geregeld, 
zodat de cliënt weer op de fiets naar school kan.

»  Na een zware tijd, waarbij incest aan het licht kwam, zijn moeder en kinderen 
toe aan een dagje uit om even de zinnen te verzetten. Een attractiepark, 
bedrijfssponsor van Fonds Slachtofferhulp, biedt gratis entreekaarten aan. 

3 I Diensten
Expertises die je via ons voor een cliënt kan aanvragen 
zijn bijvoorbeeld een financial coach, een RijZeker-
training en een woninginspectie na (poging tot) inbraak. 
Heeft je cliënt behoefte aan een andere vorm van 
expertise, dan kijken we graag of we daarin iets kunnen 
betekenen.

 Praktijkvoorbeelden
»  Vanwege haar slachtofferschap heeft een cliënt al maanden haar 

administratie niet bijgewerkt. Bovendien is haar inkomen teruggelopen.  
Een financial coach helpt mevrouw haar financiële administratie in orde  
te brengen en helpt haar bij het benaderen van allerlei instanties. 

»  Een cliënt maakte een auto-ongeluk mee. Hierdoor is hij nu zeer angstig in 
het verkeer. Hij durft niet meer auto te rijden. Na de RijZeker-training voelt 
hij zich weer zeker. Zie voor meer informatie de toelichting op onze diensten.

Toelichting diensten
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Vertrouwd doneren!
Fonds Slachtofferhulp heeft het CBF logo 
als waarborg voor vertrouwd doneren. 
Alleen erkende organisaties mogen dit 
logo voeren.

Het ANBI-keurmerk (Algemeen nut 
beogende instellingen) geeft u bepaalde 
belastingvoordelen bij het schenken aan 
Fonds Slachtofferhulp

Contact
Fonds Slachtofferhulp
postbus 93166
2509 AD  Den Haag 

Tel.: 070 – 363 59 36 
(dagelijks bereikbaar) 

Rekeningnr.: 
NL 60 INGB 000 000 67 00

www.fondsslachtofferhulp.nl
noodhulp@fondsslachtofferhulp.nl

 @fondssh
 @fondsslachtofferhulp

Fonds Slachtofferhulp 
Fonds Slachtofferhulp maakt zich als onafhankelijke maatschappelijke 
organisatie sterk voor slachtoffers van misdrijven, ongevallen en rampen.  
Aan de hand van onderzoeken en projecten werkt Fonds Slachtofferhulp aan het 
verbeteren van de positie van slachtoffers in Nederland. Op die manier moet elk 
mens de mogelijkheid krijgen om na een ingrijpende gebeurtenis de draad weer 
op te pakken. 

Voor meer informatie zie www.fondsslachtofferhulp.nl   

De juiste hulp
Fonds Slachtofferhulp wil dat de juiste hulp voor iedereen beschikbaar en 
vindbaar is. Om die reden hebben wij www.slachtofferwijzer.nl ontwikkeld, de 
laagdrempelige, online wegwijzer die eenvoudig, anoniem en op ieder moment te 
raadplegen is. In drie stappen vind je hier een overzicht van de relevante hulp.

Bent u of kent u een slachtoffer?
Via slachtofferwijzer.nl vindt u snel 
de weg naar de juiste hulp.

Hoe vraag ik noodhulp  
aan voor mijn cliënt?

Alleen hulpverleners kunnen een aanvraag indienen voor noodhulp 
ten behoeve van hun cliënten. Aanvragen van cliënten zelf nemen 
wij niet in behandeling. 

De formulieren die nodig zijn voor het indienen van een aanvraag 
vind je op onze website www.fondsslachtofferhulp.nl

Dien in verband met de privacy van het slachtoffer, in eerste 
instantie alleen ‘Fase 1’ van het aanvraagformulier in.
 
Wanneer de aanvraag wordt toegekend vul je, na toestemming  
van je cliënt, ‘Fase 2’ van het aanvraagformulier in.

Meer info of iets onduidelijk? 
Vraag je je af of jouw cliënt in aanmerking komt voor noodhulp? 
Neem dan telefonisch (via 070 – 36 35 936) of per mail  
(noodhulp@fondsslachtofferhulp.nl) contact met ons op. 
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