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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van het landelijk netwerk Centrum Seksueel Geweld (CSG) 2019. Dit 

was een enerverend jaar voor het CSG met opnieuw meer slachtoffers die het CSG weten te vinden 

vergeleken met 2018. Daarmee is de pioniersfase van het CSG defi nitief voorbij. We zijn inmiddels 

bekend vanwege de multidisciplinaire aanpak (zie fi guur 1) en zijn structureel onderdeel geworden 

van het zorgaanbod van gemeenten. Ook heeft het CSG een plek verworven in de samenwerking 

met andere partijen en in de landelijke media. Het gaat dus goed met het CSG. 

Figuur 1.  Multidisciplinaire aanpak in het CSG
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In 2019 hebben 1888 slachtoffers van seksueel geweld direct zorg en/of onderzoek gekregen in de acute fase 

(≤ 7 dagen) bij één van de 16 regionale CSG’s. Daarnaast hebben zich in datzelfde jaar 2260 slachtoffers gemeld 

van seksueel geweld langer dan 7 dagen geleden. Opgeteld zijn dat 4148 slachtoffers in 2019, vergeleken met 

3250 slachtoffers in 2018: een toename van 28%. Deze toename geeft opnieuw aan dat steeds meer mensen 

de weg naar het CSG weten te vinden. Ook lijkt de importantie van multidisciplinaire hulp in de acute fase 

steeds meer door te dringen, zo blijkt uit de cijfers: 85% van de acute slachtoffers ontving watchful waiting van 

de casemanager, 73% kreeg acute medische zorg en 45% stemde in met een forensisch medisch onderzoek in 

opdracht van de politie. Dit laatste percentage geeft de intensieve samenwerking aan van de politie met het CSG. 

Om de drempel voor slachtoffers te verlagen is het CSG - in samenwerking met Fier - vanaf juli de mogelijkheid 

gaan bieden aan slachtoffers om te chatten. Sinds de livegang tot eind 2019 zijn er maar liefst 1004 

chatgesprekken gevoerd met het CSG door 772 mensen met een hulpvraag, waarvan ongeveer de helft een 

situatie betrof die korter dan een week geleden had plaatsgevonden. We gaan onderzoeken op welke manier 

deze anonieme slachtoffers zo snel mogelijk gebruik kunnen maken van het multidisciplinaire aanbod van het CSG.

Een andere actie om de entree naar het CSG te verkleinen is de Tweede Kamer lobby die geleid heeft tot de 

toezegging van de ministeries voor een pilot in 2020. Gedurende deze pilot zal het verplichte eigen risico van 

de zorgverzekering worden vergoed voor slachtoffers van seksueel geweld die in de acute fase hulp zoeken bij 

een CSG. Ook zal onderzocht worden of het vergoeden van de eigen risico kosten leidt tot het verlagen van de 

drempel om hulp te zoeken.

Meer slachtoffers in het CSG betekent uiteindelijk meer kans op herstel en minder plegers op straat. Dit is een 

goede zaak. Echter, de toename van het aantal slachtoffers dat zich fysiek meldde in 2019 zorgde fi nancieel 

voor knelpunten. Het CSG heeft deze knelpunten in kaart gebracht en onder de aandacht gebracht van de VNG 

en de twee betrokken ministeries: VWS en J&V. Om meer helderheid te krijgen in de fi nanciën zal in 2020 een 

onderzoek starten gericht op een procesevaluatie en een fi nanciële evaluatie van het CSG. 

In dit jaarverslag worden doel, werkwijze en doelgroep van het CSG uiteengezet, alsook jaarcijfers en 

andere resultaten. Wanneer u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen heeft, kunt u deze sturen naar  

info@centrumseksueelgeweld.nl

dr. Iva Bicanic, klinisch psycholoog

Landelijk coördinator Centrum Seksueel Geweld 

augustus 2020
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Algemeen

Doel 

Het doel van het CSG staat helder omschreven 

in de brief van 8 februari 2016 van toenmalig 

staatssecretaris van VWS, de heer van Rijn, aan de 

toenmalige voorzitter van de VNG:

“Een CSG is primair gericht op het bieden van 

gecoördineerde multidisciplinaire hulp aan slachtoffers 

van seksueel geweld tot één week na het incident, 

maar ook slachtoffers van seksueel geweld langer 

dan één week geleden kunnen zich melden bij de 

centra. Het gaat om de inzet van forensische expertise, 

medische zorg en psychosociale ondersteuning. Een 

CSG is laagdrempelig en is voor iedereen toegankelijk: 

minderjarig of meerderjarig, man of vrouw. Daarbij 

kan de organisatorische vormgeving van de CSG’s 

per regio verschillen. Sommige zijn ondergebracht bij 

een spoedeisende hulp of een andere gespecialiseerde 

afdeling van een ziekenhuis, anderen zijn aangehaakt 

bij de regionale GGD. Niet de organisatievorm maar 

de landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria, waarin de 

werkwijze is beschreven, zijn leidend voor de CSG’s.”

Kenmerkend voor een CSG is dus dat de zorg en 

het onderzoek vanuit de verschillende disciplines 

integraal wordt verleend door bevoegd en bekwaam 

personeel, voor wie deze werkzaamheden tot de 

dagelijkse taken behoren, te weten:

• acute medische zorg gericht op preventie van 

zwangerschap en besmetting met SOA/HIV, en 

behandeling van letsel;

• acute psychologische zorg om herstel te 

bevorderen ter preventie van het ontstaan 

van psychische stoornissen, met name Post 

Traumatische Stress Stoornis (PTSS);

• forensisch-medisch onderzoek bieden voor het 

veiligstellen van sporen en letselduiding.

Werkwijze

Wanneer een slachtoffer in de acute fase het CSG 

binnenkomt – met of zonder politie – wordt zij/hij 

opgevangen door een deskundige zorgprofessional 

van het CSG, zoals een (forensisch) verpleegkundige, 

die het slachtoffer opvangt en bijstaat. Als het 

slachtoffer aangifte wil doen of daartoe de intentie 

heeft, dan zal de politie besluiten of een forensisch-

medisch onderzoek (FMO) kan plaatsvinden aan 

de hand van het verhaal en de sporeninschatting. 

Een FMO wordt gedaan door een forensisch arts 

in het bijzijn van een forensisch rechercheur, een 

zedenrechercheur en een CSG zorgprofessional. 

Daarna wordt acute medische zorg gegeven. 

Medische zorg en forensisch sporenonderzoek 

worden afgestemd, zodat deze elkaar niet verstoren, 

maar ook zo min mogelijk belastend zijn voor het 

slachtoffer. De acute psychologische zorg wordt 

gegeven door de casemanager van het CSG, en deze 

persoon vormt de verbinding tussen het slachtoffer 

en alle disciplines. De casemanager bekijkt ook of 

het slachtoffer elders in zorg is, checkt conform 

de Meldcode of een zorgmelding bij Veilig Thuis 

moet plaatsvinden, en houdt in de gaten of er 

andere afspraken lopen bij de arts of politie. De 

acute psychologische zorg door de casemanager 

bestaat uit watchful waiting; het protocollair 

monitoren van acute stressreacties en het geven 

van psycho-educatie aan het slachtoffer en ouders/

partner. Indien stressreacties niet afnemen, en als 

er na vier weken sprake is van een PTSS of andere 

diagnose, dan wordt direct evidence based (trauma)

behandeling ingezet. De centra hebben daarvoor 

regionale samenwerkingsafspraken gemaakt met 

GGZ-instellingen zodat lange wachttijden worden 

voorkomen. 
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Landelijk netwerk

Het rijk is verantwoordelijk voor een aantal 

landelijke taken in verband met waarden als 

rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. Slachtoffers van 

acuut seksueel geweld moeten overal in Nederland 

kunnen rekenen op de beste zorg en onderzoek. 

Immers, bij de naleving van internationaalrechtelijk 

verplichtingen van de overheid (bijvoorbeeld het 

Verdrag van Istanbul, artikel 25 zie: 

http://wetten.overheid.nl/BWBV0006074/

2016-03-01#Verdrag_2) hoort ook het zorgen 

voor gemakkelijk bereikbare centra voor forensisch 

onderzoek, medische zorg, traumaverwerking, en 

advisering aan slachtoffers van seksueel geweld. De 

multidisciplinaire CSG’s op 16 plaatsen verspreid 

over het land voorzien hierin en zijn 24/7 bereikbaar 

via één landelijk nummer (zie fi guur 2).  

Landelijke kwaliteitscriteria

Elk regionaal CSG heeft een eigen samenwerking 

met lokale partners (bijvoorbeeld politie, ziekenhuis, 

GGD, GGZ, Veilig Thuis, Slachtofferhulp Nederland) 

om geïntegreerde, multidisciplinaire zorg te kunnen 

bieden. Binnen de samenwerking zijn afspraken 

gemaakt over uitwisseling van informatie tussen 

politie en (medische) hulpverleners. De regionale 

coördinatoren zijn autonoom verantwoordelijk 

voor de aansturing van de multidisciplinaire 

samenwerking en de uitvoering van het 

kwaliteitskader binnen het gemeentelijk zorg- en 

ondersteuningsaanbod. Hoewel elk CSG dus uit 

verschillende partners kan bestaan, is de werkwijze 

uniform doordat in het CSG wordt gewerkt 

conform landelijke CSG kwaliteitscriteria. In het 

wethoudersoverleg van juni 2018 is vastgesteld 

Algemeen

Figuur 2.  Het landelijk netwerk van het Centrum Seksueel Geweld
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dat het kwaliteitskader op instemming kan rekenen 

van de wethouders van de 35 centrumgemeenten 

die zorgen voor de fi nanciering van de centra. Deze 

kwaliteitscriteria stellen eisen aan de wijze waarop 

de verschillende functies moeten worden uitgevoerd, 

zonder eisen te stellen aan de wijze waarop de 

functies worden georganiseerd. De bestaande 

criteria zijn inmiddels wel toe aan een actualisatie. 

Daarbij hoort onder meer een beschrijving van 

de eisen voor het deskundigheidsniveau en de 

bijbehorende uitvoeringstaken van de professionals. 

Ook dienen de kwaliteitscriteria toepasbaar te zijn 

op slachtoffers die langer geleden zijn misbruikt. 

Actualisatie van de landelijke kwaliteitscriteria staat 

geagendeerd voor 2020.    

Landelijk telefoonnummer

Het landelijke telefoonnummer 0800-0188 is gratis 

en 24/7 bereikbaar. In 2019 heeft Multiline (naam 

is in 2020 veranderd in Infi nea) de bereikbaarheid 

van het landelijke telefoonnummer van het Centrum 

Seksueel Geweld verzorgd. Triage vindt plaats 

door de centralisten die protocollair zijn getraind. 

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen nood 

(112), acuut, niet-acuut en informatieverzoeken. 

Vervolgens wordt de beller doorverbonden met 

een van de 16 regionale CSG’s op basis van een 

verdeellijst waarbij de plaats waar men zich bevindt 

in beginsel leidend is. Wanneer het landelijke 

nummer buiten kantooruren wordt gebeld over 

seksueel misbruik dat langer dan een week geleden 

is gebeurd, dan wordt de beller de volgende werkdag 

terug gebeld door het regionale CSG. 

In 2019 zijn 5657 bellers te woord gestaan en 

volgens de vastgestelde protocollen in contact 

gebracht met een regionaal CSG. De gemiddelde 

tijd dat een beller in de wacht heeft gestaan is 34 

seconden. De gesprekken hebben een duur van 

gemiddeld 2 minuten. In 2019 was er dus 5657 keer 

contact met de landelijke lijn. Dit is in 2019 een 

toename van 33% tov 2018 (N = 4258). 

Maand Aantal telefoontjes 

Januari  411

Februari 345

Maart 468

April 450

Mei  506

Juni 536

Juli 566

Augustus 441

September 498

Oktober 510

November 416

December 510

Chat

Om de drempel van het CSG voor slachtoffers 

te verlagen bestaat er vanaf juli 2019 dankzij 

samenwerking met Fier de mogelijkheid om in een 

beveiligde omgeving te chatten met het CSG. Iemand 

kan hier anoniem zijn/haar verhaal delen met een 

professionele hulpverlener, die luistert, informatie 

geeft en concrete hulp biedt. Deze hulp varieert van 

modules met psychoeducatie tot e-health. De chat is 

open op maandag t/m vrijdag van 16.00 tot 6.00 uur 

en op zaterdag, zondag en feestdagen van 20.00 tot 

6.00 uur (zie fi guur 3). Tussen de livegang van de chat 

op 8 juli 2019 tot en met 31 december 2019 zijn er 

1004 chat gesprekken gevoerd die langer duurden 

dan vijf minuten en door de chatmedewerker zijn 

aangemerkt als ‘legitiem’. 
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Maand Aantal Aantal nieuwe

 chatgesprekken gebruikers  

Juli 127 110

Augustus 110 87

September 177 129

Oktober 149 117

November 189 142

December 252 187

Deze gesprekken zijn gevoerd door 772 

verschillende personen met een hulpvraag, 

waarvan 550 volwassenen, 230 minderjarigen 

en 27 van onbekende leeftijd. Van het totaal 

aantal gebruikers (N=772) waren er 669 meisjes/

vrouwen, 67 jongens/mannen en 36 onbekend. 

Opvallend genoeg betrof het in ongeveer de helft 

van de chatgesprekken een situatie die korter dan 

een week geleden had plaatsgevonden (n = 320). 

In die gevallen wordt aangemoedigd om contact 

te zoeken met een regionaal CSG voor acute zorg. 

Bij 111 chatgesprekken ging het om een situatie 

van korter dan een maand geleden, en bij 58 was 

het misbruik in het afgelopen jaar gebeurd. Bij 233 

chatgesprekken was het misbruik langer dan een 

jaar geleden gebeurd. In 50 gevallen was de periode 

van het misbruik onbekend. Het is niet bekend 

hoeveel mensen die anoniem gebruik maakten van 

de chatfunctie, ook fysiek contact hebben gezocht of 

gehad met een CSG.

Landelijke scholing

Scholing heeft als doel om een kwalitatief 

hoogstaande uitvoering van de taken van de CSG 

professionals te borgen. In 2019 vond op 22 mei 

een training plaats voor de casemanagers. Dit zijn er 

ongeveer 100, verspreid over 16 CSG’s. Behalve dat 

de casemanagers hier inhoudelijk worden geschoold, 

is het ook een moment waarop zij elkaar treffen en 

ervaringen kunnen uitwisselen. De tweede training 

voor de casemanagers over de multidisciplinaire 

aanpak van online seksueel misbruik op 18 december 

2019 moest helaas op het laatste moment worden 

afgezegd omdat er nog onvoldoende draagvlak is 

vanuit de ministeries en VNG om deze doelgroep 

in de acute fase te laten opvangen door het CSG. 

Daarnaast vond het eerste jaarlijkse CSG congres 

plaats op 6 december voor alle disciplines werkzaam 

in het CSG met een opening van minister Sander 

Dekker. Zowel de jaarlijkse training als het congres 

zijn positief gewaardeerd door de deelnemers. 

Figuur 3.  Loginvenster van de chat
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Tabel 1. Jaarcijfers 2019

CSG Geopend sinds Acuut1 Niet-Acuut Totaal

Amsterdam-Amstelland 01-01-2016 230 288 518

Brabant-Oost 03-04-2017 204 100 304

Drenthe 01-10-2015 39 43 82

Flevoland & Gooi en Vechtstreek 21-03-2016 60 88 148

Friesland 22-09-2015 65 54 119

Gelderland-Zuid en - Midden 01-10-2012 123 190 313

Groningen 01-10-2015 72 64 136

Limburg 01-10-2013 69 61 130

Noord-Holland 01-02-2016 118 164 282

Rotterdam 01-09-2015 249 2912 540

Twente–Achterhoek 01-03-2015 88 50 138

Utrecht 01-01-2012 155 4013 556

West-Midden Brabant 22-01-2018 74 148 222

Zeeland 01-02-2017 40 43 83

Zuid-Holland 18-01-2016 200 208 408

Zwolle 26-09-2016 102 67 169

Totaal 1888 2260 4148

1 onder acuut wordt verstaan dat het slachtoffer zich fysiek heeft gemeld bij een CSG voor zorg en/of onderzoek binnen een week na het meemaken van 
   seksueel geweld; adviesvragen in de acute fase (≤ 7 dagen) zijn hierbij niet meegeteld 
2 onderrapportage wat betreft het aantal adviesvragen
3 relatief hoog aantal niet-acute zaken omdat na media-optredens van de landelijk coördinator slachtoffers gericht naar haar vragen en terecht komen bij 
  het CSG Utrecht waaraan zij is verbonden
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Landelijke registratie

Alle regionale centra werken met een 

gestandaardiseerde vragenlijst waarbij beknopt 

informatie over de achtergrond van, en de geboden 

zorg aan, slachtoffers wordt geregistreerd. De 

registratie van basisgegevens gebeurt per CSG 

in een eigen database met een eigen format. Per 

semester worden deze gegevens opgevraagd door 

de landelijk coördinator: het aantal meldingen 

acuut versus niet acuut, en uitsluitend over de 

acute gevallen: geslacht, % minderjarigen, % 

eerder seksueel misbruik, % acute medische zorg 

ontvangen, % FMO ondergaan, % dat zegt aangifte te 

hebben gedaan, en % casemanagement ontvangen. 

Deze gegevensuitwisseling staat de privacy niet in de 

weg, omdat ze geanonimiseerd is en niet herleidbaar 

is tot individuele personen. De ontvangen regionale 

cijfers worden geïntegreerd ten behoeve van het 

jaarverslag. Zie tabel 1 voor het aantal aanmeldingen 

in 2019 per regio. De chatgesprekken zijn hier niet in 

meegenomen. 

Uit Tabel 1 kan worden opgemaakt dat de verdeling 

acute versus niet-acute slachtoffers meer overhelt 

richting de niet-acute doelgroep. Bij niet-acute 

casuïstiek langer dan 7 dagen geleden heeft de 

hulpvraag meestal betrekking op psychische 

klachten. Echter, het komt  ook voor – met name bij 

slachtoffers die zich in de eerste maanden na het 

seksueel geweld melden – dat er alsnog behoefte is 

aan contact met politie en/of dat er vragen zijn op 

medisch vlak. 

Tabel 2 geeft nadere informatie over de acute 

slachtoffers ≤ 7 dagen geleden (n = 1888). Daaruit 

is op te maken dat 88,4% een meisje of vrouw is. 

Verder blijkt uit tabel 2 dat bijna een derde (31,0%) 

van de slachtoffers minderjarig is. Ook blijkt dat 

tenminste een kwart (25,1%) eerder misbruik 

te hebben meegemaakt. Zowel minderjarigheid 

als eerder slachtofferschap zijn factoren die de 

verwerking kunnen bemoeilijken en hiermee wordt 

rekening gehouden door de casemanagers in de 

psychologische zorg voor slachtoffers. 

Daarnaast lijkt de multidisciplinaire zorg op (zoveel 

als mogelijk) één plek in de behoefte van acute 

slachtoffers van seksueel geweld te voorzien, zo 

blijkt uit de cijfers in tabel 2: 85,6% stemde in met 

een watchful waiting traject door de casemanager, 

72,5% accepteerde acute medische zorg, en 31,9% 

geeft zelf aan aangifte te hebben gedaan. De politie is 

een belangrijke samenwerkingspartner van het CSG. 

Bij ruim de helft (45,3%) van de acute slachtoffers 

in het CSG doen ze forensisch-medisch onderzoek 

met als doel sporen veiligstellen en letselduiding. De 

politie heeft meer kans om bewijsmateriaal te vinden 

en de verdachte op te sporen als er binnen een week 

sporenonderzoek wordt gedaan. Slachtoffers die 

geen contact met politie willen, kunnen overigens 

ook in het CSG terecht.

Tabel 3 geeft de stijging van het aantal acute en 

niet-acute aanmeldingen weer van 2016 t/m 2019. 

Hoewel het landelijk netwerk voor 2018 nog niet 

compleet was, zien we een duidelijke toename in 

aanmeldingen over de jaren heen.

> Bekijk tabel 2 en 3 op de volgende pagina’s.

Algemeen



9PaginaJaarverslag Landelijk Netwerk Centrum Seksueel Geweld 2019

Tabel 2. Achtergrond van, en geboden zorg aan, acute slachtoffers (≤7 dagen geleden) in 2019 

CSG Aantal

Meisjes/

Vrouwen <18 jaar

Eerder 

seksueel 

misbruik1

Acute 

medische 

zorg FMO2

Aangifte 

gedaan

Casemanager 

betrokken

Amsterdam- 
Amstelland

230 90,4% 16,5% 18,8% 93,2% 37,0% 23,6% 100,0%

Brabant-Oost 204 72,5% 29,9% 12,3% 68,6% 69,6% 24,0% 89,7%

Drenthe 39 94,0% 56,0% 19,2% 81,7% 32,4% 28,5% 73,4%

Flevoland 
& Gooi en 
Vechtstreek

60 96,7% 33,3% 25,0% 60,0% 26,7% 11,7% 91,7%

Friesland 65 92,3% 52,3% 33,8% 70,8% 40,0% 40,0% 89,2%

Gelderland- 
Zuid en 
-Midden

123 95,1% 35,0% 26,8% 88,6% 50,0% 26,8% 86,2%

Groningen 72 90,4% 42,8% 13,6% 81,2% 25,6% 31,3% 66,9%

Limburg 69 87,0% 34,8% 18,8% 68,1% 31,9% 11,6% 52,2%

Noord-
Holland

118 95,8% 33,1% 22,0% 75,4% 50,0% 21,2% 72,0%

Rotterdam 249 92,0% 25,7% 16,5% 92,4% 43,8% 34,5% 91,2%

Twente - 
Achterhoek

88 94,3% 41,0% 26,1% 79,5% 45,5% 39,8% 80,7%

Utrecht 155 96,7% 33,3% 24,4% 68,3% 31,7% 43,1% 89,4%

West-Midden 
Brabant

74 95,0% 38,0% 24,0% 51,0% 52,0% 40,5% 100,0%

Zeeland 40 95,0% 45,0% 37,5% 37,5% 30,0% 25,0% 90,0%

Zuid-Holland 200 93,0% 28,0% 53,0% 62,0% 58,0% 63,0% 94,0%

Zwolle 102 97,5% 38,8% 42,5% 75,0% 71,3% 48,8% 100,0%

Gemiddeld 1888 88,4% 31,0% 25,1% 72,5% 45,3% 31,9% 85,6%

1 percentage is berekend op basis van het aantal slachtoffers bij wie de info is uitgevraagd
2 FMO = Forensisch Medisch Onderzoek

Algemeen
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Tabel 3. Beloop aantal meldingen acuut en niet-acuut van 2016 t/m 2019

2016

Acuut Niet acuut

2000

Aantal meldingen

1500

1000

500

0

2017 2018

Algemeen

2019

2500

Noot: De chatfunctie van het CSG (actief sinds juli 2019) is in de cijfers niet meegenomen.
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Landelijke coördinatie

Vanaf januari 2019 is er een landelijk bureau opgezet 

als onderdeel van de verdere professionalisering 

van het landelijk netwerk CSG. Het landelijk bureau 

bestaat uit een coördinator, een manager, een 

coördinator PR en communicatie, een secretaresse 

en een beleidsmedewerker.

De coördinator behartigt de belangen van het 

CSG bij landelijke overheden en maatschappelijke 

organisaties, en rapporteert aan de stuurgroep. 

Naast het voorzitten van het coördinatorenoverleg 

en de stuurgroep, en het inhoudelijk adviseren van 

de regionale CSG’s ten aanzien van het naleven van 

de criteria, is de coördinator ook woordvoerder voor 

de media waar het de landelijke berichtgeving over 

het CSG betreft. 

De manager is verantwoordelijk voor het realiseren 

van het operationeel beleid en adviseert de 

coördinator ten aanzien van procesmatige en 

organisatorische zaken. De manager regelt ook de 

aansturing van de boekhouding en de voorbereiding 

van de verantwoording van de kosten en activiteiten 

van de landelijke stichting CSG. De manager heeft 

zich in 2019 veel bezig gehouden met het in kaart 

brengen van de fi nanciële knelpunten. Daarnaast 

heeft de manager in 2019 enkele malen overleg 

gehad met de VNG-werkgroep CSG, die uit 

ambtenaren van de 35 centrumgemeenten bestaat 

en door de VNG wordt ondersteund.  

Vanwege de start van het landelijk bureau hebben de 

coördinator en manager veelal samen opgetrokken 

met betrekking tot beleid en de afstemming met de 

samenwerkende partijen. Dat laatste is noodzakelijk 

omdat het CSG niet solistisch in het veld staat, 

maar juist verankerd is met partners op landelijk en 

regionaal niveau, te weten overheden, gemeenten, 

VNG, Fonds Slachtofferhulp, Slachtofferhulp 

Nederland, VNG, Veilig Thuis en andere partners 

in het werkveld. In 2019 zijn afspraken gemaakt 

om regelmatig te overleggen met de zogenaamde 

‘landelijke tafel’ waar CSG-gerelateerde zaken 

besproken kunnen worden met de VNG, en de beide 

ministeries VWS en J&V. Bij deze overleggen wordt 

het CSG vertegenwoordigd door de coördinator, de 

manager en de secretaresse. 

De coördinator PR & Communicatie is 

verantwoordelijk voor de coördinatie van de 

dagelijkse PR & Communicatie activiteiten, online 

media, vormgeving, en huisstijlmanagement 

van de organisatie. Ook is de coördinator PR & 

communicatie aanspreekpunt voor de landelijke 

meldkamer. De werkzaamheden zijn adviserend 

van aard, en gericht op het vergroten van 

de zichtbaarheid van het CSG. Uitvoerende 

werkzaamheden, zoals het schrijven van teksten en 

persberichten, worden uitbesteed aan een externe 

communicatiedeskundige. De coördinator PR & 

Communicatie draagt de visie en het beleid van het 

CSG  correct naar buiten uit. De coördinator PR en 

communicatie maakt jaarlijks een plan samen met 

de communicatiemedewerkers van de 16 CSG’s, en 

geeft elk coördinatoren overleg een update.

De secretaresse is verantwoordelijk voor 

ondersteunende taken die overwegend 

administratief van aard zijn, zoals het beheren 

van agenda(s), archiveren, corresponderen en het 

bieden van ondersteuning bij (het organiseren van) 

vergaderingen en bijeenkomsten. 

De beleidsmedewerker is verantwoordelijk voor het 

ondersteunen van het ontwikkelen en realiseren 

van het beleid van het CSG.  Deze functie is in 2019 

slechts tijdelijk ingevuld.

In 2020 zal een stichting CSG worden opgericht, die 

zorg draagt voor de handhaving van vastgestelde 

afspraken met landelijke overheden en organisaties, 

de landelijke communicatie, belangenbehartiging en 
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doorontwikkeling van het CSG. De stichting krijgt 

een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. 

De stichting kent daarnaast een Raad van Advies 

bestaande uit de regionale coördinatoren.   

Financiering 

Het CSG valt onder gemeentelijke fi nanciering. 

In augustus 2019 heeft het CSG schriftelijk 

gemeld aan de voorzitter van de VNG met cc aan 

de departementen VWS en J&V dat de toename 

in aanmeldingen leidt tot fi nanciële problemen 

waardoor de kwaliteit en de continuïteit van de 

zorg onder druk komt te staan. Hierop hebben 

de ministeries en de VNG het CSG verzocht de 

tekorten inzichtelijk te maken. De 16 coördinatoren 

hebben hierover overleg gehad en op basis van de 

werkpraktijk in de afgelopen jaren input geleverd 

voor het preciezer bepalen van de reële kosten. Tot 

dusver vormen de vooraf gestelde fi nanciële kaders 

van de gemeenten de leidraad voor de begrotingen 

van de CSG’s in de regio’s. Deze blijkt echter in veel 

gevallen niet (meer) kostendekkend te zijn vanwege 

de groei van het aantal slachtoffers in de afgelopen 

jaren. Ook is bij de uitrol van de CSG’s in de diverse 

regio’s tegen een nultarief (natura) ruimtes, diensten 

of medewerkers ter beschikking zijn gesteld door 

lokale organisaties. Nu het CSG structureel door 

steeds meer slachtoffers wordt gevonden, en 

anderzijds de druk op de gemeentelijke fi nanciering 

door een veelheid van taken almaar groeit, is 

deze natura fi nanciering niet langer in alle regio’s 

vanzelfsprekend. Voor het behoud van de kwaliteit 

en de continuïteit van de CSG’s is het van belang de 

CSG’s kostendekkend te fi nancieren. 

Bij de fi nanciering wordt onderscheid gemaakt 

tussen variabele kosten (casemanagement: casus 

x tarief x tijd) en vaste kosten (coördinatie, PR/

communicatie, deskundigheidbevordering, 

registratie/database en overhead). Voor wat betreft 

de variabele kosten (casemanagement) heeft de 

werkpraktijk uitgewezen hoeveel tijd gemiddeld 

genomen respectievelijk nodig is voor acute en 

niet-acute meldingen. Op basis van de groei van het 

aantal casussen over de jaren 2016-2019 is de groei 

in variabele kosten inzichtelijk gemaakt. 

Dit alles resulteerde in december 2019 in een notitie 

‘fi nanciële knelpunten’, die het meest realistische 

beeld van de fi nanciële knelpunten schetst waarvoor 

C
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de CSG’s zich gesteld zien en de risico’s voor de 

toekomst.  

Om de fi nanciering van het landelijk bureau CSG en 

de regionale CSG’s toekomstbestendig te maken, 

hebben de ministeries van VWS, JenV en de VNG in 

december 2019 het besluit genomen om een breed 

evaluatieonderzoek uit te (laten) voeren. Na diverse 

gesprekken vanuit JenV, VWS en VNG met een 

onderzoeker van het Wetenschappelijk Onderzoeks- 

en Documentatiecentrum (WODC) is besloten tot 

een evaluatie bestaande uit: een fi nancieel- en een 

governance/procesonderzoek. Het onderzoek zal in 

2020 worden uitgevoerd.

De financiering van de landelijke functies wordt 

jaarlijks uitbetaald door de gemeente Utrecht, die 

hiervoor de kassierfunctie heeft namens de 35 

centrumgemeenten. Omdat er in 2019 nog geen 

sprake was van een stichting CSG, en dus ook geen 

rekeningnummer waarop de gelden gestort konden 

worden, heeft het Fonds Slachtofferhulp in dit jaar 

de financiën voor de landelijke functies beheerd voor 

het CSG. We zijn het Fonds Slachtofferhulp zeer 

erkentelijk voor deze dienst.

Samenwerking CSG met andere partijen

Naast de structurele samenwerking met de VNG, 

gemeentes en ministeries van VWS en J&V, heeft 

het CSG (incidenteel) een bijdrage geleverd aan de 

samenwerking met andere organisaties, fondsen of 

(onderzoeks)projecten, te weten:

• Slachtofferhulp Nederland: verhelderen van de 

afstemming in de samenwerking

• Schadefonds Geweldsmisdrijven: faciliteren van 

procedure mbt indienen aanvrag

• OM/NFI: verbeteren werkwijze in zedenzaken

• Partnership Aanpak Seksueel Geweld

• Fonds Slachtofferhulp: interventie online 

grensoverschrijdend gedrag

• Onderzoek naar de bejegening van 

zedenslachtoffers door de politie

• International Conference on the Survivors of 

Rape Helsinki 2019

• DSP: klankborgroep notifi catiesysteem 

kinderporno

• Signifi cant Public: Impactanalyse Modernisering 

Zedenwet

• Gelegenheidscoalitie onder voorzitterschap van 

Marleen van Amersfoort

• Geweld Hoort Nergens Thuis: aanvraag ingediend 

mbt vergroten bekendheid CSG 

• Project ZonMw Blended Learning: training 

casemanagers over migrantengroepen

• Schott in de Roos: vlogs voor leerkrachten 

basisschool

• Documentaire Niks aan de hand: bijdrage dmv 

duiding van de documentaire

• LECK congres: gezamenlijke organisatie

• IOM PROTECT: project over seksueel en gender-

gerelateerd geweld tegen migranten

• Nationaal Rapporteur: bijdrage 

Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen 

kinderen 

• GREVIO: bijdrage aan evaluatierapport over 

de wijze waarop Nederland zich houdt aan het 

Verdrag van Istanbul

• Programma GGD/GHOR Forensisch Medische 

Expertise voor Kinderen (FMEK): delen van good 

practices van het CSG, o.a. kwaliteitscriteria 

• Partners in Jeugdbeleid: bijdrage in onderzoek 

datacollectie jeugdhulp bij kindermishandeling en 

seksueel geweld
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Toezegging eigen risico pilot 

Omdat het CSG medische en psychische hulp 

verleent, is het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel 

met het eigen risico bij zorgkosten van toepassing. 

Dat betekent dat als een slachtoffer hulp zoekt 

bij een CSG, dit ten koste kan gaan van het eigen 

risico en daarmee tot kosten voor het slachtoffer 

leidt. Door CSG’s is gemeld dat dit door sommige 

slachtoffers als een drempel wordt ervaren. 

Sommige slachtoffers doen volgens CSG’s 

telefonisch navraag over het eigen risico en zien 

vervolgens af van het zoeken van hulp bij een CSG. 

Dit is onwenselijk. Door Tweede Kamerleden is in 

2019 verzocht om de drempel van het verplicht 

eigen risico weg te nemen voor slachtoffers om 

bij een Centrum Seksueel Geweld (CSG) hulp te 

zoeken. De ministers van Justitie en Veiligheid, voor 

Rechtsbescherming, van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport en voor Medische Zorg, hebben naar 

aanleiding van beantwoording van Kamervragen 

besloten om in een pilot te gaan onderzoeken 

of het eigen risico een drempel vormt en of het 

vergoeden van die kosten tot het wegnemen van 

die drempel leidt. De pilot heeft een duur van één 

jaar. Gedurende de pilot wordt het eigen risico 

vergoed voor volwassen slachtoffers van seksueel 

geweld die in de acute fase hulp zoeken bij een CSG. 

Ieder slachtoffer dat binnen de reikwijdte van de 

regeling valt ontvangt standaard het bedrag van 

het ingevolge de Zorgverzekeringswet verplichte 

eigen risico, te weten €385,-. Dit geldt dus voor ieder 

slachtoffer van seksueel geweld, ook als er juridisch 

geen sprake is van verkrachting of aanranding 

(vereist dwang en verzet). Besloten is om in alle 

gevallen het verplicht eigen risico ingevolge de 

Zorgverzekeringswet van €385 uit te keren door 

het Schadefonds Geweldsmisdrijven op basis van 

ingediende stukken. Deze regeling voorziet niet in 

een structurele regeling, omdat daarvoor nog te 

weinig onderbouwing is van de noodzaak. Aan de 

hand van de pilot en het begeleidende onderzoek zal 

bezien worden of er inderdaad fi nanciële drempels 

zijn die weggenomen moeten worden. 

Landelijke PR en communicatie

Hoewel steeds meer slachtoffers en verwijzers 

de weg naar het CSG weten te vinden, is onze 

schatting dat nog geen 10% van de slachtoffers 

die zich zouden kunnen melden in een CSG in 

de acute fase, dat werkelijk doen. Veel burgers 

en verwijzers zijn toch nog onvoldoende bekend 

met het CSG en het belang van snel melden. Het 

betekent dat we moeten blijven inzetten op de 

boodschap van snel melden en het vergroten van de 

naamsbekendheid van het CSG. In 2019 heeft het 

CSG een fl inke stap gemaakt in de communicatie 

naar buiten toe. Speerpunten hierin waren social 

media en vernieuwing van de CSG website. In 2019 

is ingezet op intensivering van onze social media-

kanalen. We waren wel al aanwezig met accounts 

op Twitter, LinkedIn, Instagram en Facebook, maar 

daar werd nog weinig op gepost, waardoor we nog 

niet heel veel volgers hadden. Vanaf februari 2019 

is hier intensiever op ingezet. Het resultaat is een 

zichtbare groei aan eigen posts en daardoor ook 

aan volgers en interactie. Voor het vergroten van 

de naamsbekendheid van het CSG bij burgers en 

verwijzers is goede PR doorslaggevend. Ook is er in 

de communicatie naar buiten nauw samengewerkt 

met het ministerie van Justitie en Veiligheid in het 

kader van hun motiveringscampagne ‘Wat kan 

mij helpen?’, die oktober 2019 van start is gegaan 

en zich richt op het motiveren van mensen om zo 

snel mogelijk professionele hulp te zoeken na een 
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nare seksuele ervaring met een bekende. In de 

ontwikkeling van de nieuwe website van het CSG 

die hieruit voortvloeide heeft Itch Creative Studio 

een ondersteunende rol vervuld. Verder heeft Itch 

Creative Studio in 2019 gewerkt aan de ontwikkeling 

van promotiemiddelen voor evenementen, zoals 

beachfl ags, promotiekleding en giveaways, maar ook 

aan de realisatie van een beeldbank met materiaal 

ter ondersteuning van onder anderen nieuws- en 

persberichten. Naast deze mooie projecten mocht 

Itch Creative Studio ook in 2019 het Centrum 

Seksueel Geweld, landelijk én regionaal, algemene 

ondersteuning bieden op communicatievlak.

Landelijke website 

Op de website www.centrumseksueelgeweld.nl 

is informatie te vinden voor slachtoffers, naasten 

en professionals in de vorm van psycho-educatie 

en factsheets. De website is in 2019 aangevuld 

met diverse nieuwe content, zoals een animatie 

over de werking van het CSG, veelgestelde 

vragen, psycho-educatie over seksueel geweld, de 

containerbegrippen ‘verkrachting’, ‘aanranding’ en 

‘seksueel misbruik’.

In 2019 spraken we met het ministerie van Justitie 

en Veiligheid over hun nieuwe campagne ‘Wat

kan mij helpen?’, en de rol van het CSG in deze 

campagne. Daaruit voortvloeiend maakten we 

kennis met Greenberry, een digitaal design bureau 

uit Utrecht, en werd gestart met een verbeterplan 

voor de CSG website. Greenberry is de website gaan 

beheren, samen met tekstschrijver Ellen de Ruiter 

en Itch Creative Studio. In het laatste kwartaal van 

2019 is er samen intensief gewerkt aan een compleet 

nieuwe website. Deze is in januari 2020 opgeleverd. 

Tevens zijn op de website vernieuwde regiopagina’s 

ingevoerd, zodat elke regionale CSG ook een eigen 

up-to-date pagina heeft. De coördinatoren van de 

regionale CSG’s hebben daarnaast toegang tot eigen 

intranet, waarop protocollen en PR-materiaal te 

vinden zijn. 

Via SEO (Search Engine Optimization) en SEA 

(Search Engine Advertising) maken we de website 

zo goed mogelijk vindbaar. Bratpack heeft met veel 

succes de vindbaarheid van het Centrum Seksueel 

Geweld geoptimaliseerd. Eind 2019 heeft Consigo 

Online Marketing in nauwe samenwerking met 

andere partijen de rol van Bratpack overgenomen. 

Daarna zijn de website en de campagnes verder 

verbeterd, waarbij gekeken is naar bezoekersgedrag, 

meetbaarheid, optimalisatie punten ten aanzien van 

de website en aanpassingen om de vindbaarheid 

te verbeteren. Het Google Grants account is eind 

2019 geheel nieuw ingericht en is goed aangesloten 

op de website. In goed overleg tussen CSG en 

Fonds Slachtofferhulp is er samengewerkt aan 

een optimale verdeling tussen de onderwerpen/

zoekwoorden vanuit beider advertentie accounts.

In totaal had de CSG website 98.715 unieke 

gebruikers in 2019. Het ‘aantal gebruikers’ is het 

aantal personen dat minimaal eenmaal de website 

heeft bezocht. Met ‘sessies’ wordt verwezen naar 

het totaal aan websitebezoek door alle gebruikers. 

In 2019 is het gebruik van de website explosief 

gestegen. In 2018 waren er nog maar 14.981 unieke 

gebruikers. Zie tabel 4 voor de verdeling per maand. 

Opvallend is de stijging in de maand december; 

dit is waarschijnlijk het effect van de lancering 

van de campagne van het ministerie van Justitie & 

Veiligheid: ‘Wat kan mij helpen?’. 
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Maand
Aantal gebruikers  

(persoonsnivieau)

Sessies 

(bezoeken website)

januari 6.045 7.390

februari 4.750 5.851

maart 6.517 7.774

april 5.267 6.361

mei 9.756 11.263

juni 11.483 13.191

juli 6.754 8.138

augustus 5.760 6.826

september 10.206 11.895

oktober 6.815 8.361

november 8.406 10.074

december 16.956 19.565

Totaal 2019 98.715 116.689

Tabel 4. Gebruik van de CSG website in 2019
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CSG in de media

Het aantal zedenmisdrijven stijgt 

» https://www.bnr.nl/nieuws/binnenland/10369032/aantal-aangiftes-zedenmisdrijven-stijgt

NOCNSF steunt misbruikte sporter 

» https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2271255-noc-nsf-steunt-misbruikslachtoffer-petra-de-bruin.html

Gratis zorg voor slachtoffers seksueel geweld 

» https://nos.nl/artikel/2271678-gratis-zorg-voor-slachtoffers-seksueel-geweld.html

» https://www.ad.nl/politiek/geen-eigen-risico-meer-na-seksueel-geweld~a39174a5/

Slachtoffers zoeken vaker hulp dankzij MeToo

» https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/111186/Zeeuwse-slachtoffers-van-seksueel-geweld-zoeken-

vaker-hulp-dankzij-metoo

Toename zedenmisdrijven stad Groningen

» https://www.rtvnoord.nl/nieuws/amp/204841/Toename-seksueel-geweld-Stad-werkt-aan-maatregelen

Slachtoffers worden nog steeds niet begrepen 

» https://www.oneworld.nl/lezen/seks-gender/slachtoffers-worden-nog-steeds-niet-

begrepen/?mbid=email_onsiteshare

Kindermisbruik is een epidemie 

» https://www.nu.nl/weekend/5776125/kindermisbruik-is-qua-omvang-en-impact-een-epidemie.html

Leaving Neverland Documentaire misbruikzaak Michael Jackson 

» https://nos.nl/artikel/2275141-600-000-kijkers-voor-leaving-neverland-wisselende-reacties.html

» https://www.rtlboulevard.nl/entertainment/news/artikel/4638371/slachtoffers-misbruik-melden-zich-na-

neverland

» https://www.nrc.nl/nieuws/2019/03/15/misbruikmeldingen-na-documentaire-a3953359

» https://www.nporadio1.nl/de-nieuws-bv

Verstijfd van angst - freeze reactie 

» https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/verstijfd-van-angst

» https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2019/03/bijna-iedereen-bevriest-tijdens-een-verkrachting/

Misbruik in de sport 

» https://www.telegraaf.nl/nieuws/3353215/misbruik-in-sport-ongrijpbaar-leed
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Zedenslachtoffers stuiten op onbegrip 

» https://www.fl aironline.nl/opgebiecht/zedenslachtoffers-onbegrip/

Terugblik groepsverkrachtingen Rotterdam 

» https://www.nporadio1.nl/radio-eenvandaag/onderwerpen/17534-2019-04-17-iva-bicanic-blikt-terug-

op-groepsverkrachtingen-rotterdam-2005

Seksueel misbruik onder studenten 

» https://universonline.nl/2019/05/09/seksueel-misbruik-onder-studenten-wat-de-rol-van-de-universiteit

Behandeling van seksueel trauma 

» https://art19.com/shows/de-balie-podcast/episodes/867cc4e3-6a4c-4880-912d-94c0879b07f8

Slachtoffers seksueel geweld melden vaker kort na het misdrijf 

» https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/slachtoffers-melden-seksueel-geweld-vaker-kort-na-het-

misdrijf~bc73f3ce/

» https://nos.nl/artikel/2292583-meer-slachtoffers-seksueel-geweld-snel-naar-politie-en-hulpverleners.

html

» https://www.zorgwelzijn.nl/iva-bicanic-eerste-week-na-seksueel-misbruik-is-cruciaal/

Meest gestelde vragen over seksueel misbruik 

» https://www.medischcontact.nl/podcast-medisch-contact/podcast/tien-minuten-met...-psycholoog-iva-

bicanic.htm

Slachtoffer doet haar verhaal  

» https://www.centrumseksueelgeweld.nl/slachtoffer-doet-haar-verhaal-in-studentenkrant/

Sneller duidelijkheid in zedenzaken 

» https://www.strafrechtketen.nl/actueel/verhalen-uit-de-strafrechtketen/2019/sneller-duidelijkheid-in-

zedenzaken

Meer aandacht voor misbruikte jongens 

» https://nos.nl/artikel/2306140-meer-aandacht-nodig-voor-misbruikte-jongens-ik-dacht-dat-dit-alleen-

meisjes-overkomt.html

» https://jeugdjournaal.nl/uitzending/44949-avondjournaal.html
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Tips over onthullen van geheimen 

» https://www.augeomagazine.nl/geheimen-augeo-magazine-15/brief-aan-over-het-seksueel-misbruik-

durfde-ik-niet-te-vertellen

Slachtoffers loverboys steeds jonger 

» https://nos.nl/artikel/2306684-slachtoffers-loverboys-steeds-jonger-we-zien-het-al-in-groep-8.html

Op je 14e in de prostitutie 

» https://jeugdjournaal.nl/artikel/2307067-loes-kwam-op-haar-14de-in-de-prostitutie.html

Media moeten bij berichten over seksueel misbruik verwijzen naar hulplijn 188

» https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ook-24-7-hulplijn-nodig-voor-slachtoffers-seksueel-

misbruik~b37171e7/

» https://twitter.com/i/status/1189906093453000704 (NOS Radio1)

Seksuele intimidatie in het OV 

» https://www.volkskrant.nl/mensen/seksuele-intimidatie-in-het-ov-de-treinrukker-is-overal~b41812cb/

De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen heeft te weinig aandacht van de overheid 

» https://www.volkskrant.nl/mensen/seksuele-intimidatie-in-het-ov-de-treinrukker-is-overal~b41812cb/

Campagne moet slachtoffers sneller hulp laten zoeken 

» https://nos.nl/artikel/2311941-campagne-moet-slachtoffers-seksueel-geweld-sneller-hulp-laten-zoeken.

html

Zedenzaak Den Bosch 

» https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/03/dader-van-groepsverkrachting-vergoelijkt-vaak-zijn-

gedrag-a3982516

» https://www.bd.nl/brabant/inkijkje-in-het-hoofd-van-daders-groepsverkrachting-ze-hebben-geen-enkel-

respect-voor-meisjes~aef0649e/?referrer=https://t.co/b1cPHXNN9E?amp=1

Zedenmisdrijven Leiden 

» https://eenvandaag.avrotros.nl/item/studenten-in-leiden-bang-voor-aanrander-je-bent-er-elke-dag-mee-

bezig/
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