
  

KOFFIEOCHTEND met als 
thema SLACHTOFFERHULP.     
Woensdagmorgen 25 November.   

 

Vanaf 9.15 uur werden wij ontvangen in de 
Pekhoeve met een heerlijk kopje koffie of thee. 
Er waren ongeveer 25 dames aanwezig die 
benieuwd waren wat slachtofferhulp nu 
eigenlijk doet, hoe en waar. Er waren drie 
vrijwilligers aanwezig, Wim en Theunie en Meta 
die voornamelijk om beurten het woord voerde. 
Erna opende de ochtend en heette iedereen 
welkom. Er zijn ongeveer 1260 vrijwilligers in 
Nederland actief, (onbetaalde krachten dus), en 
460 betaalde krachten.  Slachtofferhulp bestaat 
uit praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning bij calamiteiten zoals 
mishandelingen, ongevallen, inbraken, 
verkeersongevallen en rampen zoals het drama 
met de MH 17 en b.v. grote schietpartijen ons 
nog vers in het geheugen, brand, vermissing 
(ondersteuning van de achterblijvers), 
ongevallen en seksueel misbruik vooral niet te vergeten.    De politie moet bij een 
calamiteit betrokken zijn en hij/zij vraagt aan het slachtoffer of het wenselijk is dat 
zij gebruik willen maken van slachtofferhulp, dit is geheel gratis. De politie geeft het 
door aan slachtofferhulp. De vrijwilliger neemt dan contact op met het slachtoffer en 
maakt een afspraak voor op het kantoor of bij de persoon thuis. Meestal wordt voor 
thuis gekozen 90% omdat betrokkene zich dan veiliger voelt en makkelijker zal 
praten. De vrijwilliger maakt zelf zijn rapport op. Bij een traumatische ervaring kan 
iemands levenspatroon geheel veranderen, is het een jong iemand met voldoende 
veerkracht, zijn het ouderen, alleen wonend of nog samen. Vaak blijven vooral 
ouderen angstig en durven bv. de deur niet meer open te doen zodra de duisternis 
invalt. Zij barricaderen dan bv. de voordeur met stoelen kastjes etc. Bij zoveel angst 
is het heel moeilijk om deze mensen weer tot een normaal levenspatroon te krijgen. 
Ook wanneer hun bankrekening geplunderd is durven zij dat niet te zeggen uit 
schaamte voor de reacties van hun kinderen die dan steevast zeggen: ,, Hoe kan je 
ook zo dom zijn om een nummer door te geven!” Zij waren zo overtuigd dat ze met 
een medewerker van hun bank te maken hadden!! Ook bij het invullen van 
formulieren kan de vrijwilliger bijspringen.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er werd ook een emotionele film vertoond met de naam; “Nachtlampje”. Een jong 
echtpaar werd s ’avonds overvallen met veel geweld in hun huis, ze moesten geld 
geven. Sindsdien vertoonde hun dochtertje afwijkend gedrag, was stilletjes en 
teruggetrokken, maakte vreemde tekeningen die zij niet begrepen, ook op school 
niet. Toen de ouders uit hun shock toestand kwamen en de film alsmaar 
terugdraaiden zag de vader ineens in een flashback zijn dochtertje bovenaan de trap 
zitten en begrepen ze toen pas dat zij alles gezien had. Zij was weer snel in haar bed 
gekropen maar durfde er niet over te praten. (kinderen willen altijd hun ouders 
beschermen zelfs als zij mishandeld worden door hun eigen vader of moeder!)   Nu 
de ouders wisten wat dit meisje gezien had kon zij gerichte begeleiding krijgen. Zij 
mocht o.a. wanneer zij naar bed ging een nachtlampje aan, vandaar de titel van de 
film. Er is wetgeving gekomen die de rechten van het slachtoffer tijdens de strafrecht 
procedure versterken zoals: schriftelijke slachtofferverklaring, spreekrecht en 
voegen[schade verhalen tijdens de strafzitting]De wet is veel soepeler geworden 
naar de slachtoffers toe, zij hebben meer spreekrecht gekregen tijdens de 
hoorzitting, ook mag een vrijwilliger ter ondersteuning mee als het slachtoffer erom 
vraagt bij strafrechtelijke zaken. De vrijwilliger moet een opleiding volgen van 6 
weken  en gaat dan onder begeleiding het veld in. Slachtofferhulp valt onder het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie welke ook de subsidies verstrekt samen met de 
gemeente waar het onder valt. 85% justitie en 15% uit het gemeentefonds.  
Tot slot hebben de drie vrijwilligers over zichzelf verteld en over de positieve zaken 
en de grenzen van dit vrijwilligers werk. Er komen ook steeds meer aanvragen om 
stage te mogen lopen van allerlei verschillende Hbo-opleidingen.  
Er is nog behoefte aan meer vrijwilligers!! Dus dames bent u gegrepen door deze 
zeer interessante lezing en hebt u nog zeeën van tijd meldt u dan aan! Het is werk 
met veel voldoening zoals verteld werd omdat je er ook zoveel dankbaarheid voor 
terug krijgt!  
Met het dankwoord van Erna werd deze leerzame ochtend afgesloten. 
Marijke.  
Verdere informatie: www.slachtofferhulp.nl    Telefoon: 0900-0101 


