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Wij maken ons sterk voor slachtoffers van
misdrijven, ongevallen en rampen in Nederland.
Wij helpen slachtoffers te worden wie ze waren.
Op basis van hun eigen veerkracht én met de juiste hulp.

Fonds Slachtofferhulp is
Voorlichter

Innovator

Financier

Belangenbehartiger

Fondsenwerver

HIER STAAN WE VOOR:

Helpende hand

Veerkracht

Gedeelde verantwoordelijkheid

Onafhankelijk

Slachtoffer centraal

Vernieuwing

Empowerment
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Contact is de basis van ons werk
Als ik één woord zou mogen noemen dat aan de basis ligt van ons werk
dan is dat contact. Intensief contact met slachtoffers, met hulpverleners,
met de politiek, onderzoekers, lotgenotenorganisaties en natuurlijk met
onze donateurs en sponsoren. Alleen dankzij en in samenwerking met al
deze mensen en organisaties kunnen wij ons sterk blijven maken voor
slachtoffers en vernieuwingen doorvoeren om het hulpaanbod te verstevigen.
Ik ontmoet dagelijks mensen, gewoon mensen zoals u en ik, die buiten hun schuld plotseling
in een situatie terecht zijn gekomen die ze nooit hadden voorzien. Sterke mannen en vrouwen
die het liefst een leven willen leiden dat niet in het teken staat van het slachtofferschap en
alle nare gevolgen van dien. Ik word telkens weer geraakt door hun levenskracht en de diepgewortelde wens om de draad weer op te pakken. Dat is waar wij het voor doen. Wij helpen
slachtoffers van ongevallen, misdrijven en rampen te worden wie ze waren. Op basis van hun
eigen veerkracht én met de juiste hulp.
Met dit jaarverslag blikken we terug op een jaar waarin we veel nieuwe zaken voor slachtoffers
op de rit hebben gekregen. Ons streven is dat slachtoffers weer kunnen genieten van het
leven. Dit is waar ons hart ligt en waar we in investeren.
Daar willen wij u hartelijk voor danken.
Ineke Sybesma,
directeur Fonds Slachtofferhulp

Mensen hebben van nature veerkracht
De filosofie van het Fonds is altijd geweest dat niet kan worden
goedgemaakt wat iemand jou heeft aangedaan, maar dat het goed
is om vanuit de samenleving een helpende hand toe te steken.
Gelukkig hebben mensen van nature veel veerkracht. We kunnen
de tragiek van slachtoffers niet wegnemen, maar ze wel de juiste
hulp bieden zodat zij zelf hun leven weer op de rails kunnen krijgen.
Kijkend naar de toekomst, wil ik dat het Fonds Slachtofferhulp goed blijft onderzoeken waar
de slachtofferhulp naar toegaat, dat we projecten initiëren die er nog niet zijn en daarnaast
projecten en organisaties financieren die er wel zijn, maar die het moeilijk hebben. Ik verheug
me op de toekomst en ik hoop oprecht dat we daarbij op uw steun mogen blijven rekenen.
Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven,
Oprichter en ere-voorzitter Fonds Slachtofferhulp
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HOE WIJ ONS INZETTEN VOOR
SLACHTOFFERS IN 2015
Belangenbehartiging

€ 964.272

Voorlichting

€ 860.880

Innovatie van hulpverlening

€ 854.686

Directe hulp aan slachtoffers

€ 725.925

Noodhulp

€ 358.857

Deskundigheidsbevordering

€ 200.000

Lotgenotencontact

€ 183.395

Belangenbehartiging
We komen op voor slachtoffers. Door te
luisteren, door hun verhalen over te brengen
en door krachten te bundelen. In 2015 hebben we
specifiek aandacht gevraagd voor slachtoffers van
verkeersongevallen en seksueel geweld. Zo zijn we
in 2015 een onderzoek gestart naar de mate waarin
daders van zware verkeersmisdrijven gestraft worden.
De uitkomsten kunnen helpen om de (rechts)positie
van slachtoffers en nabestaanden te verbeteren.
Voorlichting
Voorlichting is een van onze belangrijkste
taken. Niet alleen om begrip te kweken
voor de situatie van slachtoffers, maar ook om hen
duidelijk te maken dat wij er voor ze zijn. Met
SlachtofferWijzer.nl wijzen we de weg naar de juiste
hulp, de website werd in 2015 circa 220.000 keer
bezocht. Thema’s waarmee we in het nieuws kwamen,
zijn onder andere onze activiteiten rondom de ramp
met de MH17 en de landelijke Dag Herdenken
Geweldslachtoffers.
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2015

In
besteedden we in
totaal
euro aan slachtoffers

4.148.015
Innovatie van hulpverlening
Door wetenschappelijk onderzoek, leren we
hoe we slachtoffers beter kunnen helpen,
welke leemtes er zijn in het hulpaanbod en welke
oplossingen wij daarvoor kunnen aandragen.

In 2015 financierden wij het project OPEN. Daarbij
onderzoeken ziekenhuizen en wetenschappers
samen het open en eerlijk omgaan met klachten en
incidenten in de zorg. Met de resultaten van dit
onderzoek willen we dit jaar een start maken met
het opzetten van directe hulp aan slachtoffers na
een ernstig medisch incident. We werken doorlopend aan het vernieuwen en verbeteren van de
hulpverlening. Zo hebben we in 2015 net als het
voorgaande jaar veel geïnvesteerd in het Centrum
Seksueel Geweld.
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Vanaf de start in 2012 financiert Fonds Slachtofferhulp,
met de VriendenLoterij en uw steun, de opzet van dit
centrum voor slachtoffers van aanranding en
verkrachting. Om goede zorg te bieden, werkt hier
een team van gespecialiseerde hulpverleners
intensief samen om dag en nacht zorg te bieden.
Ons doel is het realiseren van een landelijk dekkend
netwerk, zodat elk slachtoffer binnen een uur bij
een centrum terecht kan en overal op dezelfde
deskundige hulp kan rekenen. In december 2015
waren er al zeven locaties geopend (inmiddels zijn
het er twaalf) en uiteindelijk komen er zestien
vestigingen verspreid over het hele land.

Directe hulp aan slachtoffers
Wij vinden het belangrijk dat slachtoffers
die dat nodig hebben, geholpen kunnen
worden op dat terrein waar zij behoefte aan hebben.
Dat kan emotioneel zijn, maar ook praktisch, juridisch
of financieel. De grootste professionele aanbieder
van deze hulp is Slachtofferhulp Nederland. Dagelijks
worden honderden slachtoffers geholpen onder
andere door de inzet van goed opgeleide vrijwilligers.
Wij hebben in 2015, net als in voorgaande jaren,
subsidie gegeven voor de training en onkosten van
dit vrijwilligersnetwerk.
Noodhulp
We steunen slachtoffers vanuit ons Pieter
van Vollenhoven Noodhulpfonds. Dit fonds is
bedoeld voor slachtoffers die door wat hen is overkomen in een finaciële noodsituatie verkeren en
nergens anders terecht kunnen. Wij geven advies en
staan mensen bij met geld en goederen. ABN AMRO
is een van onze zakenrelaties die in natura bijdraagt.
Zij staan slachtoffers die in financiële moeilijkheden
zijn gekomen bij door de inzet van ‘financial coaches’.
Hierdoor krijgen mensen weer orde op zaken en
voorkomen ze grotere financiële problemen.

CSG

In 2015 hielpen wij deze slachtoffers
12%

Het Centrum Seksueel Geweld helpt
Een greep uit de cijfers: 1 op de 8 vrouwen en
1 op de 25 mannen is ooit verkracht. Daarom is
het zo belangrijk dat het Centrum Seksueel
Geweld er is en helpt. Uit de cijfers van het
Centrum Seksueel Geweld Utrecht blijkt onder
meer dat herbeleving van de nare gebeurtenissen (PTTS) sterk verminderd kan worden door
tijdige en goede hulpverlening. Ook kan bijvoorbeeld snel medicatie toegediend worden en
wordt door forensisch onderzoek de daderpakkans vergroot.
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"De verantwoordelijkheid van een onderneming reikt verder dan alleen personeel en klanten. Het is belangrijk als bedrijf ook
een maatschappelijke bijdrage te leveren. Wij hebben gekozen voor Fonds Slachtofferhulp omdat zij een essentiële rol in de
samenleving vervullen. Vooral het feit dat ze mensen in nood ondersteunen spreekt ons aan. Je kiest er immers niet voor om
slachtoffer te worden!"
Quote: Rik Peters, directeur Datamex en bedrijfssponsor

Lotgenotencontact
Niemand snapt zo goed wat jij meemaakt, als iemand die hetzelfde heeft
meegemaakt. Om die reden investeren wij ook
in lotgenotencontact, zodat slachtoffers en
nabestaanden elkaar kunnen steunen en
ervaringen kunnen uitwisselen. In 2015 hebben
wij dat gedaan door het steunen van lotgenotenorganisaties voor nabestaanden van moord,
geweld en verkeerslachtoffers,
slachtoffers van seksueel geweld,
volwassenen die als kind mishandeld
zijn, achterblijvers van langdurig
vermisten en nabestaanden van de
slachtoffers van de MH17-vliegramp.

Deskundigheidsbevordering
Een goed hulpaanbod begint bij een goed
opgeleide hulpverlener. Voor ons is het
belangrijk dat slachtoffers in Nederland worden
geholpen door mensen die daar voor speciaal zijn
opgeleid. In 2015 steunden we bijvoorbeeld de
speciale Slachtofferhulp Academy
waar hulpverleners van Slachtofferhulp Nederland worden opgeleid
en bijgeschoold. Op die manier is
bij iedere hulpverlener de kennis
up-to-date.

UW BIJDRAGE DOET ERTOE!
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"Ik vind het belangrijk om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Ik steun het Fonds Slachtofferhulp omdat het betrouwbaar
is en het raakvlakken heeft met mijn eigen leven. Als huisarts kom ik in mijn praktijk ook slachtoffers tegen die soms jaren
nadat hen iets is overkomen tegen klachten aanlopen. Ik vind dat het geld dat ik geef, moet worden besteed aan waar het voor
bedoeld is: hulp. En dat gebeurt bij het Fonds Slachtofferhulp."
Quote: Dennis Mulder, huisarts en donateur

Steun van particuliere donateurs
Donateurs vormen de ruggengraat van het fonds.
In 2015 konden we rekenen op bijdragen van zo’n
52.000 donateurs. die in totaal € 1.940.630 doneerden. Wij waarderen uw bijdrage bijzonder. Dankzij u
kunnen wij ons werk doen en zorgen dat slachtoffers
de draad van hun leven weer op kunnen pakken.
Steun van de VriendenLoterij
Het Fonds Slachtofferhulp is A-beneficiant van de
VriendenLoterij. In 2015 speelden meer dan 2.000
mensen mee voor het Fonds Slachtofferhulp.
Hiervan ontvingen wij de helft van hun lotinleg. Van
spelers die niet voor een specifiek goed doel van
hun keuze meespelen, verdeelt de VriendenLoterij
de helft van hun lotinleg over de 40 goede doelen
die A-benificiant zijn. In 2015 mochten wij in totaal
€ 1.246.577 van de VriendenLoterij ontvangen.
We zijn de loterij en spelers erg dankbaar.
Steun van bedrijven
In 2015 konden wij rekenen op vele bedrijfsgiften, samen goed voor € 1.012.289. Onderstaande bedrijven
steunden ons met een cashbijdrage, door zich te verbinden aan een specifiek project, door sponsoring
in natura of door mediasponsoring. 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.

FOUNDING MEMBERS
SPONSORING MEMBERS

SUPPORTERS

TIG SPORTS
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VOOR DEZE MENSEN DOEN WE HET!
Dennis Schouten, nabestaande MH17 ramp

De steun vanuit het hele land voelde als een warme deken.
Vanaf dag één na de vliegramp met de MH17 vinden nabestaanden steun bij
elkaar. Dennis Schouten verloor zijn zwager en diens vriendin en is sindsdien
bestuurslid van de Stichting Vliegramp MH17. “Onze organisatie behartigt de
belangen van de nabestaanden. We zijn lotgenoten in verdriet en hoop. Je hebt
zoveel meelevende burgers, daar put je kracht uit. Mensen om ons heen zeiden:
‘wij halen de boodschappen, koken vanavond voor je, zorgen dat alles blijft
draaien.’ Het voelde als een warme deken.”

Familie Colon, slachtoffer van bedreiging en geweld

We hebben veel meegemaakt, maar we lachen weer.
Kort na hun verhuizing naar de andere kant van het land, blijkt dat ze niet
welkom zijn in het dorp. Ze worden buitengesloten, getreiterd en gepest.
Uiteindelijk worden Gunter, Kelly en hun kinderen slachtoffer van ernstige
bedreigingen en fysiek geweld. Het gezin ontvlucht het dorp en trekt noodgedwongen bij de moeder van Kelly in. Een hulpverlener van Slachtofferhulp
biedt emotionele steun en maakt een plan om orde op zaken te stellen. Door
een gift uit ons noodhulpfonds kunnen ze er even tussenuit, hun huis wordt
verkocht en het gezin kan met een schone lei beginnen. Kelly sluit af:” We
hebben veel meegemaakt maar we lachen weer. ”

Marc de Hond, slachtoffer van een medisch incident

Ik heb mijn rolstoel geaccepteerd, omarmd en overwonnen.
Na een operatie ontstond er een bloeding in Marc’s rug. Deze werd pas na
13 uur opgemerkt. Gevolg: een dwarslaesie. Marc vertelt: “In mijn theaterprogramma ‘Scherven brengen geluk’ vertel ik dat ik graag het theater in
wilde, maar niet wist met welk verhaal. Dat verhaal, dat heb ik van mijn
dwarslaesie cadeau gekregen. Net als mijn kans om in Oranje te spelen.
Niet als voetbalkeeper zoals ik had gedroomd, maar als rolstoelbasketballer.
Een aantal dromen zijn zo op een vreemde manier voor mij toch uitgekomen.
Ik leid een heel actief leven. Ik heb mijn rolstoel geaccepteerd, omarmd en
overwonnen.”

Ons uitgebreide jaarverslag van 2015 kunt u lezen op www.fondsslachtofferhulp.nl/jaarverslag

Contactgegevens:
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