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Inleiding

Het gaat goed met het landelijk netwerk Centrum Seksueel Geweld (CSG), bestaande uit de sti chti ng CSG en 
de 16 regionale CSG’s. Het CSG is na een pioniersfase structureel onderdeel geworden van het zorgaanbod 
van gemeenten. Het CSG is inmiddels bekend vanwege zijn multi disciplinaire aanpak in de acute fase van 
seksueel geweld en wordt ook gevonden door veel slachtoff ers die in het verleden zijn misbruikt. Ook heeft  
het CSG een duidelijke plek verworven in de samenwerking met andere parti jen en in de landelijke media. 

De juridische verankering van de stichting CSG met 

een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht 

(RvT) biedt de mogelijkheid om het netwerk van 16 

regionale CSG’s te ondersteunen en de gezamenlijke 

belangen te behartigen bij landelijke en lokale 

overheden en de ketenpartners in het land. De zestien 

CSG’s werken volgens de landelijke kwaliteitscriteria 

die in 2016 door de wethouders van de 35 

centrumgemeenten zijn vastgesteld1. Het netwerk 

bestaande uit de 16 regionale CSG’s en de stichting 

bepaalt gezamenlijk de strategie en het beleid van het 

CSG. De 16 CSG’s laten zich voeden door de stichting 

en leveren omgekeerd input opdat de stichting 

inhoudelijk bij draagt aan de doorontwikkeling. 

In 2019 constateerde het CSG een forse toename 

van het aantal slachtoffers dat zich meldde. 

Financieel zorgde dit voor knelpunten. Het CSG 

heeft deze knelpunten eind december 2019 in kaart 

gebracht en onder de aandacht gebracht van de 

VNG en de twee betrokken ministeries: VWS en 

J&V. In de voorjaarsnota 2020 van het kabinet is 

structureel extra budget gereserveerd ter dekking 

van de gestegen kosten van de CSG’s. Dit biedt de 

regionale CSG’s enige fi nanciële verlichting om hun 

werkzaamheden op een kwalitatief hoog niveau te 

blijven uitvoeren. 

Het CSG is de initiële fase voorbij. Voor de komende 

drie jaar zet het CSG in op borging en verdere 

consolidering van haar werkzaamheden. In dit 

document beschrijven we de visie en doelstelling 

van het CSG, de ambities voor 2020-2022 en 

de werkzaamheden die de ambities moeten 

verwezenlijken.

1 https://www.centrumseksueelgeweld.nl/wp-content/uploads/2020/01/kwaliteitscriteria_onbepaaldetijd.pdf
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Visie en doelstelling

We weten hoe schadelijk de effecten van seksueel 

geweld zijn. We richten ons daarom op slachtoffers 

die kort geleden zijn misbruikt omdat hulp in de acute 

fase latere psychische en lichamelijke problemen kan 

voorkomen. Ook kan eventueel sporenonderzoek 

het beste in de acute fase worden uitgevoerd. We 

zijn er in de tweede plaats ook voor de slachtoffers 

waarbij het seksueel geweld langer geleden is 

gebeurd. Ook zij ondervinden (nog steeds) schade 

van wat hen is overkomen en de deskundigheid van 

de medewerkers van het CSG kan hen verder helpen. 

In de derde plaats is het CSG er ook om het belang 

van de vroegtijdige inzet van het Centrum Seksueel 

Geweld als multidisciplinair hét expertisecentrum bij 

het grote publiek voor het voetlicht te brengen. Want: 

‘hoe vroeger, hoe beter’. 

We vinden dan ook dat de toegang tot de centra voor alle 

slachtoffers van seksueel geweld gewaarborgd moet zijn. 

Het CSG is het expertisecentrum voor slachtoffers 

van seksueel geweld en heeft als doel:

• Het bevorderen en bewaken van kwalitatief 

hoogwaardige multidisciplinaire, integrale zorg 

en forensisch-medisch onderzoek. De hiertoe 

vastgestelde kwaliteitscriteria zijn leidend voor de 

werkprocessen van de zestien regionale centra;

• Het gezaghebbende instituut te zijn op het gebied 

van seksueel geweld;

• Het geven van publieksvoorlichting over seksueel 

geweld en het bevorderen van landelijke 

bekendheid van het Centrum Seksueel Geweld 

zodat slachtoffers het CSG weten te vinden; 

• Onderzoek te doen en de wetenschappelijke 

resultaten te vertalen in innovatie en verbeterde 

werkwijzen.
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Speerpunt kwaliteit

AMBITIE: Borgen van de kwaliteit van de 

multidisciplinaire aanpak

De landelijke kwaliteitscriteria zijn leidend 

als het gaat om de kwaliteitsborging van 

de multidisciplinaire aanpak in het CSG als 

expertisecentrum. Hierop wordt toegezien in de 

vorm van een visitatiesysteem. Voortdurende 

actualisatie van de bestaande criteria is nodig. 

In deze fase is bijvoorbeeld een beschrijving van 

de eisen voor het deskundigheidsniveau en de 

bijbehorende uitvoeringstaken van de professionals 

nodig. Ook dienen de kwaliteitscriteria toepasbaar 

te worden gemaakt op slachtoffers die langer 

geleden zijn misbruikt. 

Acties 2020-2022

• Doorontwikkeling bestaande kwaliteitscriteria 

voor seksueel misbruik > 7 dagen; 

• Verbeteren van de uniformiteit van het 

multidisciplinaire proces; 

• Functie- en taakomschrijving voor coördinator en 

casemanager op- en vaststellen;

• (Bij)scholings- en supervisieplan voor 

casemanagers op- en vaststellen;

• Visitatiesysteem op- en vaststellen;

• Afstemming met RvT over toezicht op realisatie 

van de acties. 

Speerpunt positionering

AMBITIE: Versterking van positie CSG

Het CSG wint snel terrein als het expertisecentrum 

op het gebied van seksueel geweld. Dit is mogelijk 

door goede samenwerking en afstemming 

met zowel regionale als landelijke partijen, 

zoals oa departementen, VNG, Veilig Thuis en 

Slachtofferhulp Nederland. Het CSG is één van de 

partijen in de totale keten van zorg en hulpverlening 

waarbij iedere partner een eigen expertise inbrengt. 

Uitgangspunt is dat geen enkel slachtoffer van 

seksueel geweld zorg mag missen in de acute fase. 

Daarvoor is het nodig de zorg aan slachtoffers nog 

beter te stroomlijnen. Het CSG wil en kan hierbij een 

belangrijke rol spelen. De noodzakelijke verbetering 

geldt voor alle slachtoffers van seksueel geweld, 

maar in het bijzonder voor slachtoffers van online 

misbruik. Ten aanzien van de hulp aan slachtoffers 

van online misbruik is een strategische alliantie met 

de partijen die gezien worden als early innovators

wenselijk met als doel de krachten te bundelen en 

kennis door te ontwikkelen.

Acties 2020-2022

• In samenspraak met landelijke en regionale 

betrokken partijen stroomlijnen van de zorg voor 

slachtoffers van seksueel geweld, in het bijzonder 

voor slachtoffers van online seksueel misbruik;

• Te komen tot een gezamenlijke strategie voor 

slachtoffers van online seksueel misbruik 

in overleg met Expertisecentrum Online 

KinderMisbruik, (chat met) Fier, en Digitale Veste; 

• Regelmatig overleg met RvT over de positie van 

het CSG in het veld om goed aangehaakt blijven bij 

de samenwerkende partijen;

• In samenspraak met Slachtofferhulp Nederland, 

Veilig Thuis en andere stakeholders afspreken 

om aanvullend op elkaar te werken en daarbij 

onderscheid te maken tussen veiligheid, 

dienstverlening en zorgverlening;

• Door middel van diverse gerichte communicatie-

acties de naamsbekendheid van het CSG onder 

burgers vergroten.
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Speerpunt consultatie

Ambitie: Doorontwikkeling van de 

consultfunctie van het CSG

Het CSG is hét expertisecentrum in Nederland op 

het gebied van seksueel geweld en heeft daarom ‘de 

opdracht’ om kennis en deskundigheid beschikbaar 

te stellen aan anderen. Dit betekent dat iedereen 

het CSG kan consulteren, dus niet alleen slachtoffers 

en naasten, maar ook alle verschillende individuele 

professionals die betrokken zijn bij preventie, zorg 

en onderzoek van slachtoffers van seksueel geweld 

in de acute en niet-acute fase, zoals zorgaanbieders, 

politie en ketenpartners. Het CSG wil ook haar 

expertise rol vervullen bij professionals in het 

onderwijs, educatieve activiteiten en organisaties 

die zich bezig houden met seksuele vorming 

(zoals bijvoorbeeld Rutgers, Kinder Televisie en 

Jeugdgezondheidszorg). Het doel is om het best 

passende advies en/of de juiste verwijzing te 

realiseren waarbij wordt uitgegaan van de laatste 

stand van zaken in de praktijk en wetenschap.

Acties 2020-2022

• Bekendmaken van de consultatiefunctie van het 

CSG bij diverse groepen professionals;

• Het CSG als hét expertisecentrum 

positioneren door middel van vlogs, 

TEDtalks, ervaringsverhalen en overige PR en 

communicatie;

• Inventariseren van de inhoud van de 

consultvragen (wie, welke vragen, welke adviezen) 

om de consultatiefunctie van het CSG verder te 

verbeteren.

Speerpunt landelijk netwerk

AMBITIE: De 16 regionale CSG’s vormen 

samen een sterk landelijk netwerk dat 

wordt ondersteund door de stichting.

De stichting CSG draagt bij aan het verder 

professionaliseren van de verbinding met de 

regionale centra. Bovendien helpt dit om het 

gezamenlijk vastgestelde beleid ook in de eigen 

regio uit te dragen en te borgen. Hierbij is het 

belangrijk te beseffen dat de uitvoering van het 

beleid op regionaal niveau altijd onderdeel is van 

het gemeentelijk zorg- en ondersteuningsaanbod. 

Dit impliceert dat regionale coördinatoren 

verantwoordelijk zijn voor de aansturing van de 

multidisciplinaire samenwerking en de uitvoering 

van het kwaliteitskader. 

Acties 2020-2022

• Samenstelling van de RvT van de 

Stichting vaststellen op basis van taken en 

verantwoordelijkheden van de RvT. 

• Installeren van de Raad van Advies bestaande uit 

de coördinatoren van de 16 regionale centra;

• Afstemmen van beleid tussen de stichting en 

de regionale CSG’s tijdens het overleg met de 

Raad van Advies dat minimaal vier keer per jaar 

plaatsvindt;

• Afstemming tussen de stichting en de VNG.
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Speerpunt fi nanciering

AMBITIE: Uitbreiden fi nanciële middelen 

en standaardiseren regionale begrotingen

Het aantal aanmeldingen bij het CSG neemt toe, 

maar met de huidige fi nanciële middelen van de 

gemeenten lopen we tegen onze grenzen aan mbt 

de borging van de kwaliteitscriteria. Uitbreiding 

van fi nanciële middelen is voor zowel de 16 

regionale CSG’s als de landelijke functies - die 

onder de verantwoordelijkheid van de stichting 

vallen - noodzakelijk om als landelijk netwerk CSG 

te blijven voldoen aan de toenemende vraag van 

slachtoffers om hulp. Daarvoor is het essentieel een 

goed beeld te krijgen van de benodigde fi nanciën 

van de 16 centra en van de verschillen in regionale 

fi nanciering. Het in december 2019 aangekondigde 

onafhankelijk onderzoek in opdracht van VNG, VWS 

en J&V (procesevaluatie en een fi nanciële evaluatie) 

dat in 2020-2021 wordt uitgevoerd, zal daarbij 

behulpzaam zijn. Het CSG is inhoudelijk betrokken 

bij de onderzoeksopzet en de uitwerking van de 

vragen. Voor de duurzame ontwikkeling van het 

landelijk netwerk CSG is een goede samenwerking 

met gemeentes, VNG en de ministeries belangrijk. 

Acties 2020-2022

• Bewaken van de good governance van de stichting  

door de RvT; 

• Goede procesafspraken maken met partners aan 

de landelijke tafel over o.a. het  onderzoek van 

VNG, VWS en J&V (procesevaluatie en fi nanciële 

evaluatie);

• Beloop van het onderzoek monitoren/afstemmen 

met RvT en de regionale CSG’s/RvA;

• Het onderzoek benutten om de haalbaarheid 

van landelijke fi nanciering voor de 16 CSG’s 

in kaart te brengen, gekoppeld aan de 

stelselverantwoordelijkheid van de rijksoverheid;

• Aandacht van maatschappelijke organisaties 

vestigen op het belang van het voortbestaan 

van het CSG en de daarbij behorende fi nanciële 

middelen en daarbij inzetten op de partijpolitieke 

programma’s voor de parlementsverkiezingen 

2021.
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