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Hartelijk dank! 
“Met trots presenteren wij u deze samenvatting van het jaarverslag 2016 van het Fonds 
Slachtofferhulp. Een jaar waarin wij ons opnieuw met veel passie hebben ingezet voor de hulp
aan en positie van slachtoffers in Nederland. Wij willen u heel hartelijk bedanken dat u ons werk
steunt. Zonder u, zou er niets tot stand komen. We hopen nog lang op uw betrokken bijdrage te
mogen rekenen.”

Ineke Sybesma Ab Van der Touw                        
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Directeur Fonds Slachtofferhulp 
Ineke Sybesma en voorzitter van de 
Raad van Toezicht drs. A.F. van der Touw  

We danken alle donateurs die ons werk in 2016 mogelijk maakten.
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Het Fonds Slachtofferhulp maakt zich als onafhankelijke
maatschappelijke organisatie sterk voor slachtoffers van 
ongevallen, misdrijven en rampen. Wij zetten ons in voor 
het verbeteren van de hulp aan en de positie van deze 
slachtoffers. 

Elk mens moet de kans krijgen om na een ingrijpende gebeurtenis de draad van het leven
weer op te pakken. Een leven te leiden dat niet in het teken staat van het slachtofferschap
met alle gevolgen van dien. Op basis van je eigen veerkracht én met de juiste hulp. Zodat
je weer kunt worden wie je was. Dat is waar ons hart ligt en dat is waar wij het voor doen.

Fondsenwerver
Wij kunnen ons werk doen dankzij steun uit de samenleving. We krijgen geld van
particulieren, bedrijven en de VriendenLoterij. Op pagina 4 vatten we de belangrijkste 
inkomstenstromen van dit jaar samen. Met het geld dat we ophalen kunnen we ons werk
doen als financier, voorlichter, belangenbehartiger en innovator. 

Financier
We financieren elk jaar zo’n 400 projecten. Van de ontwikkeling van nieuwe hulp-
verleningsprogramma’s tot herdenkingen. Van belangenbehartiging tot het opleiden van
hulpverleners. En van individuele noodhulp tot grote wetenschappelijke onderzoeken. 
We werken met bestedingscategorieën, programma’s en producten. Op pagina 5 lichten
we dit toe. 

Voorlichter
Begrip kweken voor de situatie van slachtoffers is één van onze belangrijkste taken. 
Net als kenbaar maken dat we er voor hen zijn, met alle beschikbare hulp. 
Voorlichting gaat vaak hand in hand met belangenbehartiging.

Belangenbehartiger
Wij komen op voor slachtoffers, geven hen een stem. Door naar hun verhalen te luisteren
en die over te brengen naar het algemene publiek en de media, maar vooral ook in 
gesprek met de politiek. We benoemen problemen en dragen tegelijkertijd oplossingen
aan. Vaak onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek

Innovator
Wetenschap speelt een belangrijke rol in ons werk. We onderzoeken waar de leemten 
zitten, kijken hoe slachtoffers beter geholpen kunnen worden, en wie dat het beste 
kan doen. We steunen proefprojecten en als een hulpaanbod eenmaal staat, proberen we
structurele steun te vinden vanuit bijvoorbeeld de overheid.

Dit is een samenvatting van het jaarverslag 2016. 
Het complete verslag vindt u op www.fondsslachtofferhulp.nl/jaarverslag 

Over het Fonds Slachtofferhulp

HulpPost | juni 2017 | 

Jaarverslag bij HP 2-2017*.qxp_Layout 8  01-06-17  14:50  Pagina 3



Inkomsten
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Wij kunnen ons werk doen dankzij de steun en giften uit de samenleving. In 2016 
kregen we die van particuliere donateurs, bedrijfsvrienden en de VriendenLoterij.

Steun van particuliere donateurs
Particuliere donateurs vormen de ruggengraat van onze organisatie. 
In 2016 konden we rekenen op bijdragen van 56.095 donateurs. 
Zij doneerden in totaal € 1.919.836. We hebben een vaste kern van 

donateurs die ons ieder jaar opnieuw steunen. Die groep van trouwe gevers steeg
in 2016. Het werven en vooral behouden van donateurs gaat niet vanzelf, we verzetten
daar veel werk voor. We werven deur-aan-deur, doen telemarketingacties en versturen
brieven en e-mails.

Steun van de VriendenLoterij
Het Fonds Slachtofferhulp is A -beneficiant van de VriendenLoterij. 
Tijdens het Goed Geld Gala op 15 februari 2017 ontvingen wij over 2016
een cheque met het prachtige totaalbedrag van € 1.277.591. Bestaande

uit onze structurele bijdrage en geoormerkte bijdrage. Daarnaast ontvingen we een
extra projectbijdrage van € 300.000 voor ons programma medische ongevallen.

Steun van bedrijven
In 2016 konden wij gelukkig opnieuw rekenen op vele bedrijfsgiften,
samen goed voor € 1.177.714. Deze bedrijven steunen ons met een
cashbijdrage, door zich te verbinden aan een specifiek project, door

sponsoring in natura of door mediasponsoring. De bedrijven die ons steunen, beseffen
dat hun steun aan het Fonds Slachtofferhulp en de projecten die wij financieren 
hard nodig is. Het is fantastisch om te ervaren dat bedrijven oog hebben voor 
maatschappelijke thema’s zoals veiligheid en de gevolgen van een ernstig ongeval of
misdrijf voor slachtoffers. Op de achterzijde van deze samenvatting ziet u de bedrijven
die ons in 2016 steunden.
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“Ik ben nog 
positiever over jullie
gaan denken.”
Mevrouw Hoenderdaal is al
sinds 1998 donateur.
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Uitgaven
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We nemen u graag in vogelvlucht mee langs de bestedingscategorieën, met daarbij
een korte uitleg wat wij eronder verstaan.

Belangenbehartiging 
Wij financieren projecten, inhoudelijke campagnes en de inzet van onze mensen voor
lobby-activiteiten in de politiek, bij overheidsorganisaties, belangenorganisaties enz.

Voorlichting
Slachtoffers moeten makkelijk de juiste hulp kunnen vinden. De naamsbekendheids-
campagne van het Centrum Seksueel Geweld, de website SlachtofferWijzer en onze
eigen website werden mede dankzij extra sponsorbijdragen mogelijk.

Innovatie van de hulpverlening 
Om slachtoffers de best mogelijke hulp te kunnen geven, onderzoeken we hoe 
bestaande hulp kan worden doorontwikkeld, waar leemten zijn in de hulpverlening 
en hoe wij kunnen bijdragen aan het realiseren van een passend hulpaanbod. 

Directe hulp aan slachtoffers
Afgelopen jaar financierden we voor het laatst de hulpverleningskosten van Slachtoffer-
hulp Nederland. Vanaf komend jaar is dit volledig overgenomen door het Ministerie van
Veiligheid en Justitie. Hierdoor hebben wij meer ruimte voor innovatieve projecten. 

Noodhulp
Via ons eigen noodhulpfonds, het Pieter van Vollenhoven Noodhulpfonds, helpen we
slachtoffers die door misdrijven, ongevallen of rampen direct in problemen zijn 
gekomen. We geven noodhulp in de vorm van een eenmalige uitkering in geld of natura. 

Deskundigheidsbevordering
Up-to-date hulpverlening aan slachtoffers is erg belangrijk. Wij financierden de opleidin-
gen voor hulpverleners van Slachtofferhulp Nederland via de Slachtofferhulp Academie.

Lotgenotencontact
Wij investeren veel in lotgenotencontact, zodat slachtoffers en nabestaanden in contact
kunnen komen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt als zijzelf. 

Fonds Slachtofferhulp wijst
via SlachtofferWijzer.nl 
dagelijks 600 mensen 
de weg naar de juiste hulp.

In het online jaarverslag
vindt u over al deze 
activiteiten uitgebreide 
informatie terug. Zie
www.fondsslachtoffer-
hulp.nl/jaarverslag
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Onze programma’s in vogelvlucht
Om echt iets te bereiken, is het belangrijk om focus aan te brengen in ons werk voor
slachtoffers. Als wij gaten in het huidige hulpverleningsaanbod voor slachtoffers 
signaleren, doen we er alles aan om verbeteringen en vernieuwingen door te 
voeren. Op basis van de meest dringende vragen uit de samenleving, ontwikkelen wij
programma’s waarin we toewerken naar een structureel hulpaanbod. 
In 2016 besteedden we extra aandacht aan slachtoffers van seksueel geweld, 
verkeersongevallen en medische ongevallen. Een vast programma is misdrijven en
rechtspositie.

Seksueel geweld
In 2016 gingen we verder met de landelijke uitrol van het Centrum Seksueel Geweld.
Hier werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politie, psychologen, maatschappelijk
werkers en seksuologen samen om slachtoffers van aanranding en verkrachting 
specialistische zorg te geven. Bij voorkeur binnen zeven dagen omdat dit de kans op
medische en psychische problemen aanzienlijk verkleint. Ook heeft de politie veel meer
kans om een dader te vinden, als er binnen een week sporenonderzoek wordt gedaan.
Eind van het jaar waren 13 van de 16 centra open. Alle centra zijn 24/7 bereikbaar via
het landelijke, gratis telefoonnummer 0800-0188. Om dit bekend te maken, ontwikkelden
we een landelijke publiekscampagne. In het Centrum Seksueel Geweld werden in 2016
ruim 2.000 slachtoffers geholpen die korter dan een week geleden verkracht waren. 

Verkeer
Uit onderzoek dat we in 2016 lieten uitvoeren aan de Universiteit van Tilburg blijkt dat
plegers van ernstige verkeersmisdrijven bijna nooit met de hoogste schuldgradatie 
bestraft worden. Dat leidt tot veel onbegrip en ongenoegen bij slachtoffers en 
nabestaanden. We willen dat de wet zo wordt aangepast, dat er wél recht aan hun leed
wordt gedaan en deden daar begin 2017 concrete voorstellen voor. 
We vervolgen dit jaar ons lobbytraject.

Uit een proef met casemanagement blijkt dat slachtoffers tevreden zijn over de hulp van
de reguliere dienstverleners, maar dat in complexe zaken een speciaal opgeleide 
casemanager het verschil kan maken. We willen onderzoeken hoe we dat kunnen 
realiseren. Voor nu, zetten we in op verder verbeteren van de kennis en vaardigheden
van de al bestaande dienstverlening.

Mijn droom is dat 
iedereen weet dat 
seksueel geweld 
een no-go is.” 
Schrijfster Saskia Noort werd in
haar jonge jaren verkracht.

“Ik wil dit afsluiten 
en focussen op wat 
ik wel kan.”
Paulien is dubbel slachtoffer.
Eerst van een verkeersongeval,
daarna van tegenwerking van 
de verzekering.
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“Ontkennen van een
fout is extra pijnlijk.”
Eefjes eierstokken werden na
een foute diagnose verwijderd.

“Het recht in zijn 
gezicht kunnen zeggen,
was een opluchting.”
Willy maakte gebruik van haar
spreekrecht tegenover haar
overvaller.

Medische ongevallen
Het programma medische ongevallen maakte een belangrijke ontwikkeling door. 
In mei konden we de eerste resultaten van project Open bekend maken aan het grote
publiek. Met die resultaten onder de arm startten we de zoektocht naar financiers 
voor het gehele programma. De eerste financiering is nu binnen. Dankzij een extra 
projectbijdrage van de VriendenLoterij kunnen we nu naast “Open” ook starten met 
een pilotproject voor slachtofferhulp na medische ongevallen. 

Misdrijven en rechtspositie
In de afgelopen jaren hebben het Fonds Slachtofferhulp en vele andere organisaties
zich sterk gemaakt voor het vrijgeven van het spreekrecht van slachtoffers en 
nabestaanden. Met succes. Sinds 1 juli 2016 is er onbeperkt spreekrecht, waardoor
slachtoffers van ernstige misdrijven nu bijvoorbeeld ook in de rechtszaal mogen zeggen
wat zij vinden dat de straf zou moeten worden.  

Tevens voeren wij een lobby op het terrein van het verhalen van misdrijfschade. Het
Fonds Slachtofferhulp vindt dat slachtoffers van misdrijven hun schade geheel vergoed
moeten kunnen krijgen, net zoals dat in het verkeer ook gebeurt. De wetgeving biedt
daartoe nu onvoldoende mogelijkheden. Samen met de Universiteit van Amsterdam 
bedachten we een vernieuwende oplossing voor dit schrijnende probleem. Op dit moment
zijn we bezig om draagvlak te creëren voor deze oplossing. In 2017 zullen we daarbij
naar we hopen belangrijke stappen kunnen zetten.

huiselijk geweld

geweldsmisdrijven

medische fouten

moord / doodslag

seksueel geweld

verkeer

diefstal / fraude

ramp / calamiteit

vermissing

overig / algemeen

7%
24%

6%

6%

14%
9%

2%

3%

13%

16%

In 2016 hielpen wij deze slachtoffers

* verdeling subsidiegelden naar type slachtoffers
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Contactgegevens:

Bestuur en organisatie
Wij doen ons werk met een bevlogen team en veel hulp van bevriende
organisaties. We kiezen bewust voor een kleine organisatie om met 
zo min mogelijk middelen, onze inkomsten zo optimaal mogelijk te
kunnen inzetten voor slachtoffers. In 2016 werkten 18 mensen voor het
Fonds Slachtofferhulp. 

Invoering Raad van Toezicht-model 
In lijn met de in de governance gewenste scheiding van bestuur en toezicht, werd medio
2015 besloten om per 1 januari 2016 over te gaan op het Raad van Toezicht-model.  
De in principe binnen het Fonds Slachtofferhulp al gescheiden functies van ‘besturen’
en ‘toezicht houden’, werden daarmee ook formeel vastgelegd. In het verslagjaar 
werden de statuten gewijzigd, en werden huishoudelijk reglement, directiereglement en
procuratie conform deze wijzigingen aangepast.

Vertrouwd doneren!
Het Fonds Slachtofferhulp heeft het CBF-keurmerk 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 het 
Fonds Slachtofferhulp

Ere-voorzitter
Prof. mr. Pieter van Vollenhoven

Raad van Toezicht
Drs. Ab van der Touw 
(voorzitter)
Drs. Eran Habets 
(vicevoorzitter)
Gen. B.d. Dick Berlijn
Drs. Frits van Bruggen
Prof. mr. Dr. Marc Groenhuijsen
Gianne Hurks
Drs. Floris van Oranje
Jasper Stokvis
Mr. Humberto Tan

De Raad van Toezicht verricht
zijn werkzaamheden onbezol-
digd en ontvangt geen vergoe-
ding voor onkosten.

Directeur/bestuurder
Ineke Sybesma

F O N D S E N

S P O N S O R I N G  M E M B E R S  

S U P P O R T E R S
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