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Erop of eronder

Susan (41) dopt haar eigen boontjes. Al haar hele leven lang. Maar nu wordt het 
haar even te veel. Door de coronacrisis is ze haar inkomen als zzp’er van de ene op 
de andere dag kwijtgeraakt. Met haar spaargeld komt ze de tijd door en ondertussen 
is ze hard op zoek naar ander werk. En dan wordt ze slachtoffer van internetfraude. 
Het geld van haar betaalrekening, juist nu belangrijk om de vaste lasten mee 
te betalen, is weg. Voor het eerst in haar leven heeft Susan schulden. Ze treft 
betalingsregelingen en probeert zo snel mogelijk weer orde in de chaos scheppen. 
Om haar te steunen schenken we Susan een bijdrage die ze kan besteden aan haar 
levensonderhoud. Dit haalt wat druk van de ketel.

Een kopie van de aanvraag voor hulp aan Susan ligt nog steeds op m’n bureau. Wat 
gun ik het haar om er weer bovenop te komen. En ik weet zeker dat het haar gaat 
lukken. Mede dankzij een duwtje in de rug vanuit ons project Noodhulp. Situaties 
zoals bij Susan zie ik wekelijks voorbij komen. Mensen die er hard voor werken hun 
leven op de rit te krijgen en dan door iemand iets wordt aangedaan. Slachtoffer 
worden van een misdrijf of verkeersongeval. Het is vaak een kantelpunt, erop of 
eronder. Met ons project zorgen we ervoor dat het erop is. Dat iemand opkrabbelt en 
weer verder kan, vanuit eigen veerkracht met een beetje hulp.

In deze subsidieaanvraag vertellen we u over ons project Noodhulp. Hoe we het 
aanpakken en wat de impact is. Ik hoop dat het u overtuigt om een bijdrage te 
leveren.

Alvast bedankt!

Ineke Sybesma
Directeur Fonds Slachtofferhulp
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1. Slachtoffers tussen wal en schip

Elke dag worden honderden mensen in Nederland slachtoffer. De gevolgen van 
een ongeluk, verlies van een dierbare, huiselijk geweld, seksueel misbruik, een 
(gewelds)misdrijf, oplichting of een medisch incident hebben grote impact op het 
dagelijks leven. Het kan er bijvoorbeeld zomaar voor zorgen dat je geen inkomen 
meer hebt, gedwongen moet verhuizen, maanden ziek thuis zit of de zorgkosten ziet 
opstapelen. Niet altijd is er voldoende buffer om dit soort tegenslag op te vangen. 
Het leidt tot nijpende en uitzichtloze situaties. Mensen en gezinnen lopen vast en 
staan er voor hun gevoel vaak alleen voor. Ze komen door wat hen is aangedaan een 
tweede keer in de problemen.

In Nederland is de afgelopen jaren gebouwd aan een zo goed mogelijk 
hulpverleningsnetwerk en is mede dankzij de inzet van Fonds Slachtofferhulp de 
rechtspositie van slachtoffers en nabestaanden aanzienlijk verbeterd. Toch belanden 
er nog iedere dag mensen tussen wal en schip. Hun financiële basis is zo wankel 
dat ze een tegenslag niet zelf kunnen opvangen. Voor hen werkt het bestaande 
vangnet voor slachtoffers te langzaam of onvoldoende. Voor deze mensen is er het 
project Noodhulp. We springen bij op het moment dat de nood het hoogst is en geven 
vertrouwen, hoop en toekomstperspectief.

Kwetsbaar door gevolgen coronacrisis
De uitbraak van het coronavirus heeft ons leven op zijn kop gezet. Ondanks 
overheidshulp zijn al veel Nederlanders, door het wegvallen van inkomsten, hun 
financiële reserves kwijtgeraakt. En dat maakt hen kwetsbaar. Want wanneer iemand 
in zo’n situatie slachtoffer wordt van een misdrijf of ongeval, belandt hij of zij al 
snel in een financiële noodsituatie. We verwachten in 2021 een toename van corona 
gerelateerde aanvragen.

Melanie (17) zit in de nasleep van een zeer heftige periode. Op school is zij 
stelselmatig door een ander meisje gepest en mishandeld. Toen Melanie besloot 
hulp in te schakelen is ze gelukkig goed opgevangen door haar ouders en vrienden. 
Na haar eindexamen heeft ze een nieuwe start gemaakt. Melanie studeert, heeft een 
bijbaantje en redt het goed in haar nieuwe leventje. EMDR therapie kan haar helpen 
om zich nog beter en sterker te voelen. De extra kosten hiervoor kunnen zij en haar 
ouders echter niet opbrengen. Vanuit het project Noodhulp schieten wij ze daarom te 
hulp, zodat Melanie het verleden echt achter zich kan laten.
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2. Project Noodhulp

Project Noodhulp is een eigen activiteit van Fonds Slachtofferhulp. We bieden 
directe hulp aan slachtoffers van een misdrijf, ongeval of calamiteit, hun naasten of 
nabestaanden. Met geld, goederen en diensten geven wij de steun in de rug die op 
dat moment zo hard nodig is.

Voor wie?
Onze noodhulp is er voor slachtoffers die acuut in de problemen komen of vastlopen 
in hun herstel. Het gaat om mensen, jong en oud, die de gevolgen van een misdrijf 
of een ongeval niet zelf kunnen opvangen. Er zijn natuurlijk overheidsvoorzieningen 
en soms komt er via het strafproces een schadevergoeding. Deze hulp kan echter 
lang op zich laten wachten en is niet altijd voldoende, terwijl slachtoffers direct 
geconfronteerd worden met de nasleep van wat hen is overkomen of aangedaan. We 
focussen vooral op mensen die er binnen hun vermogen alles aan doen om er weer 
bovenop te komen. Die met een beetje hulp de veerkracht vinden om te herstellen. 

Hoe helpen we?
Slachtoffers die een steun in de rug kunnen gebruiken, helpen wij met een bijdrage in 
de vorm van geld, goederen of diensten. Per situatie kijken we wat het meest nodig is. 
Soms is dat een combinatie. Een noodhulpbijdrage is eenmalig en kent een maximum 
van € 1.000 per persoon. In zeer ernstige gevallen kan de totale bijdrage aan een 
gezin of echtpaar hoger zijn. Bij hulp in de vorm van een product of dienst zetten wij 
ons netwerk bij het bedrijfsleven in om zo ‘in natura’ slachtoffers te helpen.

Wat is het resultaat?
Onze noodhulp is van relatief kleine financiële waarde. De snelheid en flexibiliteit 
zorgen echter voor grote impact. Door direct bijstand te verlenen wordt voorkomen 
dat er een betalingsachterstand ontstaat, dat iemand onnodig lang niet kan werken 
of niet naar school kan gaan of dat medische zorg achterwege blijft. De hulp is een 
onverwachte meevaller in een tijd waarin alles tegenzit. Mensen worden geraakt door 
het gebaar. Onze noodhulp bijdrage geeft ze hoop, moed en perspectief om hun leven 
weer op te pakken nadat er iets verschrikkelijks is gebeurd.
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Monique (29)  is een jonge vrouw van 29 jaar en in verwachting van haar eerste 
kindje. Het leven is niet altijd zo verlopen als zij had gehoopt, maar inmiddels 
heeft zij de regie weer terug. Na jaren van huiselijk geweld en enkele weken in een 
opvanglocatie staat ze op het punt te verhuizen naar een eigen plek voor haar en 
haar kindje. Hoewel er al veel is geregeld voor deze nieuwe start, ontbreekt het nog 
aan enkele basiszaken. Zoals voldoende linnengoed en verzorgingsproducten en wat 
tweedehands meubels voor de baby die zij graag zou aanschaffen. Vanuit het project 
Noodhulp helpen we Monique met een bijdrage.  

Mijn leven is niet altijd verlopen zoals ik had 
gehoopt, maar inmiddels heb ik de regie weer 
terug.
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3. Noodhulp in cijfers

Project Noodhulp is een terugkerende eigen activiteit van het Fonds Slachtofferhulp. 
We merken steeds weer hoe groot de noodzaak en de impact zijn van de hulp die wij 
bieden.

Aanvragen en toekenningen project 2019

Aantal aanvragen per projectperiode 397

Toekenningen 337 / 85%

Aantal geholpen personen 1179

Gemiddelde waarde van de uitkering € 566

Soort hulp
86%

3%

11%

Geld

Geld en natura

Natura

Jong en oud

25%

7%

In 25% van de zaken is een kind 
(tot 18 jaar) het slachtoffer.

In 7% van de zaken is een 
oudere (65+) het slachtoffer.

Soorten slachtofferschap

67%

5%

22%

1%

5 %

Geweld

Vermogensdelict

Verkeersongeval

Ramp/Calamiteit

Overig

86% 3%

11%
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Toekenningen per regio

19%

32%

12%

13%

12%

12%

Regio Middenwest 

Regio Zuidwest

Regio Noordwest

Regio Zuidoost

Regio Noord

Regio Oost

Toekenningen per stad

8%

9%

6%

7%

2%

68%

Rotterdam

Den Haag

Amsterdam

Utrecht

Maastricht

Rest van Nederland

Dit zijn de gemiddelden over 2016, 2017, 2018 en 2019.

Utrecht

Maastricht

Den Haag

Rotterdam

Amsterdam

32%

19%

13%

12%

12%

12%
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Jacob en Margriet hoor je niet snel klagen. Ook nu zijn ze dankbaar dat het zo 
is afgelopen, want het had veel erger kunnen zijn. Na de aanrijding tijdens zijn 
wekelijkse fietstochtje was Jacob (79) er namelijk erg slecht aan toe. Zijn herstel 
loopt gelukkig voorspoedig. Hij is alweer thuis en voelt zich iedere dag een beetje 
beter. Het enige wat hem en zijn vrouw nog veel stress geeft, zijn de geldzorgen 
die het ongeval met zich mee hebben gebracht. Jacob en Margriet hebben het niet 
breed en ze redden het altijd precies. Echter, de medische kosten van Jacob zijn nu 
erg opgelopen. Met wat spaargeld kunnen ze de grootste klappen opvangen. Vanuit 
het project Noodhulp dragen wij ook een steentje bij. Hiermee zijn de geldzorgen 
afgenomen en kan Jacob zich beter richten op zijn herstel.

We zijn dankbaar dat het zo is afgelopen, 
want het had veel erger kunnen zijn. 
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4. Werkwijze project Noodhulp

We helpen slachtoffers, hun naasten en soms nabestaanden snel en effectief.

1. Aanvragen door hulpverlener
Wat ons project bijzonder maakt is dat de aanvragen voor noodhulp worden ingediend 
door (vrijwillige) hulpverleners. Zij zijn actief bij organisaties die slachtoffers 
van een misdrijf, ongeval of calamiteit bijstaan. Door het directe contact met de 
slachtoffers signaleren zij als eerste wanneer er sprake is van een noodsituatie. 
Met de hulpverleners zijn duidelijke afspraken gemaakt over het indienen van een 
aanvraag. Zo moet onder andere vaststaan dat de hulpvraag direct voortkomt uit het 
slachtofferschap. Dat het slachtoffer niet kan terugvallen op bestaande voorzieningen 
of onvoldoende op zijn of haar sociale netwerk. Ook wordt gekeken of een noodhulp 
bijdrage het slachtoffer er echt weer bovenop helpt.

De meeste aanvragen worden gedaan door hulpverleners van Slachtofferhulp
Nederland. Bij deze organisatie zijn zo’n 1.100 vrijwilligers actief en ook zij 
dienen aanvragen in. Verder worden aanvragen ingediend door hulpverleners van 
opvangorganisaties voor slachtoffers van huiselijk geweld. Zodat de vrouwen en 
kinderen die daar worden opgevangen ook in aanmerking komen voor noodhulp.

We hebben regelmatig contact met hulporganisaties die slachtoffers bijstaan. Zo 
blijven we onder de aandacht van hulpverleners en zorgen we ervoor dat we goede 
aanvragen krijgen.

2. Behandeling van de aanvragen
Een aanvraag wordt in behandeling genomen door de Noodhulp projectmedewerker. 
Deze wordt bijgestaan door een beleidsmedewerker en leidinggevende van het Fonds 
Slachtofferhulp. Samen besluiten zij over de aanvragen en voeren alle benodigde 
werkzaamheden uit.

Wanneer een aanvraag bij ons binnenkomt wordt deze dezelfde (werk)dag bekeken. 
Het streven is om een aanvraag in maximaal één week af te handelen. Bij grote spoed 
kan dit ook sneller. Op die manier worden slachtoffers in acute nood direct geholpen.
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3. Verstrekken noodhulp
Een noodhulp bijdrage is eenmalig en kent een maximum van € 1.000,- per persoon. 
In zeer ernstige gevallen kan de totale bijdrage aan een gezin of echtpaar ook hoger 
zijn. Bijdragen worden direct overgemaakt op de bankrekening van een slachtoffer. 
Bij hulp in de vorm van een product of dienst zetten wij ons netwerk bij het 
bedrijfsleven in om slachtoffers ‘in natura’ te helpen.

4. Het effect van noodhulp
We willen graag weten wat het effect is van onze hulp. Daarom hebben wij met 
regelmaat contact met de hulporganisaties en horen wij terug hoe onze noodhulp van 
waarde is geweest.
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5. Projectbegroting

Omdat we voor het project Noodhulp afhankelijk zijn van het aantal aanvragen dat 
we ontvangen en het beschikbare budget uit fondsenwerving, hebben we in de 
begroting een minimaal en een maximaal scenario opgenomen. 

In 2021 verwachten we tussen de 375 (minimaal scenario) en 475 (maximaal scenario) 
aanvragen waarvan gemiddeld 86% wordt toegekend. Hiermee worden tussen de 
1.100 en 1.400 mensen geholpen.

Projectbegroting

Omschrijving Minimaal Maximaal

Noodhulp
Waarde van de noodhulp aan 
slachtoffers en naasten

€ 166.000 € 210.000

Personele inzet
Het behandelen van aanvragen, 
hulp en advies aan slachtoffers en 
hulpverleners, voorlichting

€ 65.000 € 75.000

Totaal € 231.000 € 285.000
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6. Verzoek aan Van der Hucht de Beukelaar Stichting

We vragen u een financiële bijdrage te leveren aan ons project Noodhulp. 
Met een bijdrage van bijvoorbeeld € 5.000 maakt u noodhulpverlening aan 
slachtoffers in Nederland mogelijk.

100% voor noodhulp
Alle giften voor het project Noodhulp worden toegevoegd aan het Pieter van 
Vollenhoven Noodhulpfonds, een fonds op naam binnen Fonds Slachtofferhulp. Dit 
fonds is geoormerkt en alleen bestemd voor directe uitgaven aan noodhulp, het 
begeleiden van aanvragen en geven van advies.
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7. Over het Fonds Slachtofferhulp

Het project Noodhulp is een eigen activiteit van het Fonds Slachtofferhulp. Het fonds 
is in 1989, onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven, opgericht 
om gelden te werven voor goede hulp en een betere positie van slachtoffers en 
nabestaanden van misdrijven, ongevallen of rampen in Nederland.

Ruim dertig jaar later maakt het Fonds Slachtofferhulp zich sterk voor slachtoffers 
en treedt op als belangenbehartiger, innovator, financier en wegwijzer. Dit gebeurt op 
basis van een beleidsplan, waarin voor sommige groepen slachtoffers enige prioriteit 
is vastgelegd.

Voor de komende jaren zijn dit:
• Slachtoffers van seksueel geweld: verbetering van het hulpaanbod en van
opsporing en vervolging van daders
• Verkeersslachtoffers: verbetering van het hulpaanbod en de rechtspositie
• Slachtoffers van medische incidenten: ontwikkeling van de opvang en hulpverlening
en verbetering van de rechtspositie

Daarnaast hebben wij altijd oog voor slachtoffers in nood. Wanneer dit nodig is voeren
wij ons project Noodhulp uit.

De Raad van Toezicht van het Fonds Slachtofferhulp bestaat uit:
• Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven (erevoorzitter)
• Drs. A.F. van der Touw (voorzitter)
• Drs. E.H.T.J.M. Habets
• G.H.A.M. Hurks
• Mr. F.M.M. van Oranje
• J.B. Stokvis
• Drs. F.J. van Bruggen
• Ir. J.N.K. Bierman MBA
• Prof. dr. R.M. Letschert

De Raad van Toezicht controleert de directeur-bestuurder van Fonds Slachtofferhulp, 
Ineke Sybesma. Zij geeft leiding aan de organisatie en wordt daarbij ondersteund 
door het managementteam en medewerkers.

CBF en ANBI
Het Fonds Slachtofferhulp is door CBF erkend als goed doel en is gecertificeerd voor
de ANBI-regeling.
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Wij komen verder als we elkaar helpen. Er voor elkaar 
zijn. Met goede hulp kunnen mensen weer opstaan als 
zij zijn gevallen. Zodat slachtoffers verder kunnen met 
wat echt belangrijk is. Het leven gaat immers door. Hoe 
moeilijk dat soms ook is.

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven

Postbus 93166
2509 AD Den Haag

stijfhoorn@fondsslachtofferhulp.nl
www.fondsslachtofferhulp.nl

NL60 INGB 0000 0067 00
KvK 41155922


