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Jaarverslag Centrum Seksueel Geweld 

Flevoland 2017 

Het Centrum Seksueel Geweld Flevoland is opgezet ter verbetering van de 

hulpverlening voor slachtoffers van seksueel geweld. Het CSG biedt vanaf haar 

opening op 21 maart 2016 geïntegreerde, multidisciplinaire hulpverlening voor 

slachtoffers van acuut seksueel geweld. Medische, psychologische en forensische 

disciplines bieden samen zorg en onderzoek op één locatie. Ook krijgt ieder 

slachtoffer een casemanager toegewezen, die de zorg coördineert. GGD Flevoland 

is coördinator van het CSG en is verantwoordelijk voor het casemanagement. 

Verleende zorg in 2017 

In totaal hebben zich in 2017 92 mensen bij het CSG Flevoland gemeld. In 2016 waren er 

74 aanmeldingen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit cijfers betreffen die niet het 

gehele jaar dekken. Er werd dus geen evidente stijging in het totaal aantal meldingen 

gezien. 

Het CSG richt zich op zorg aan slachtoffers van acute gevallen van seksueel geweld (<7 

dagen geleden). Slachtoffers van niet-acute gevallen van seksueel geweld die zich melden 

bij CSG Flevoland krijgen geen casemanager toegewezen maar worden toegeleid naar 

reguliere zorg en hulpverlening. Derhalve is er over die groep slachtoffers minder 

achtergrondinformatie beschikbaar. In tabel 1 is meer informatie te vinden over de 

slachtoffers welke zijn aangemeld in 2017.  

Van de gevallen van acuut seksueel geweld hebben 26 mensen (72%) casemanagement 

ontvangen. Dit wil zeggen dat er tenminste eenmaal contact is geweest met de 

casemanager. Dit cijfer betrekt zich, zoals boven beredeneerd, alleen op slachtoffers van 

acuut seksueel geweld (37 in totaal). Het casemanagement werd wel aan alle slachtoffers 

van acuut seksueel geweld aangeboden. Sommige slachtoffers weigerden dit, waren 

onbereikbaar of de nazorg was reeds elders geborgd. Van de 26 mensen die 

casemanagement hebben ontvangen, gaven 5 cliënten (19,2%) aan dat er sprake was van 

acuut huiselijk geweld. Of er sprake is van acuut huiselijk geweld wordt vastgesteld aan 

de hand van een expliciete uitvraging van het slachtoffer of komt naar voren uit eerdere 

rapportages, zoals een melding bij Veilig Thuis. Het gaat hier met nadruk dus niet om 

vermoedens van de hulpverlener. Gezien de relatief kleine aantallen is het op basis van 
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data van twee jaar moeilijk aan te geven of verandering van karakteristieken een 

structurele verandering weergeven of niet. 

In grafiek 1 en 2 is te vinden wat de herkomst is van de slachtoffers welke zijn aangemeld. 

Het aantal aanmeldingen verhoudt zich enigszins tot de grootte van de betreffende 

gemeenten. Dat er ook slachtoffers van buiten Flevoland hulpverlening hebben ontvangen, 

heeft meerdere verklaringen. Ten eerste dekte Centrum Seksueel Geweld Flevoland qua 

verzorgingsgebied ook een deel van de regio Gooi en Vechtstreek als dichtstbijzijnde 

centrum. Tenslotte komt het ook voor dat mensen de acute zorg ontvangen in Flevoland 

omdat daar het seksueel geweld heeft plaatsgevonden. In het laatste geval wordt in 

principe het casemanagement overgedragen aan het centrum het dichtst bij waar de cliënt 

verblijft. 

Tabel 1: Overzicht meldingen 

 2016 2017 

Totaal 74 92 

Acuut (≤7 dagen) 28 37 

Niet acuut (>7 dagen) 46 56 

   

Van de acute doelgroep:  

Gemiddelde leeftijd 20,6 

 (range 3 – 42) 

19,1 

 (range 2-53) 

Minderjarig (<18 jaar) 42,9% 48,6% 

Vrouw 85,7% 86,5% 

Eerder seksueel geweld 14,3% 23,1% 

Huiselijk geweld 14,3% 19,2% 

Medische zorg ontvangen 65,2% 73,1% 

FMO (forensisch medisch onderzoek) ondergaan 47,8% 23,1% 

Aangifte gedaan (volgens slachtoffer) 52,4% 30,8% 

Casemanagement ontvangen (tenminste 1 contact 

met casemanager) 

75,0% 72,2% 

Indicatie traumabehandeling 28,6% 42,3% 
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Organisatorische ontwikkelingen 

In 2017 werd duidelijk dat de organisatie van de bereikbaarheid binnen de meldkamer 

ambulancezorg van de GGD niet toekomstbestendig was. In de tweede helft van het jaar 

is gewerkt aan een wijziging van de bereikbaarheid. Hierbij is gekomen tot werkwijze 

waarbij vanaf begin 2018 tijdens kantoortijd de bereikbaarheid zal worden verzorgd door 

het callcenter AGZ van de GGD en buiten kantoortijd door de arts infectieziektebestrijding. 

Hiervoor was het ook noodzakelijk om een nieuw regionaal nummer in gebruik te nemen: 

088 0029912.  

Eind 2017 is ook gewerkt aan een wijziging van de landelijke verdeling van 

verzorgingsgebieden van de verschillende centra in het land. Dit omdat in januari 2018 de 

landelijke dekking door 16 centra gerealiseerd zou worden. Hierbij is gekozen om een 

regio-indeling aan de hand van centrumgemeenten te hanteren. Hierbij is naast Flevoland 

Grafiek 1: Aanmeldingen van acuut seksueel geweld 2017
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Grafiek 2: Aanmeldingen van niet-acuut seksueel geweld 2017
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ook de regio Gooi en Vechtstreek officieel ingedeeld in het verzorgingsgebied. Om dit ook 

duidelijk uit te dragen naar buiten toe is er voor gekozen om per januari 2018 de naam 

aan te passen naar Centrum Seksueel Geweld Flevoland & Gooi en Vechtstreek. In 2018 

zal gewerkt worden aan versterking van de samenwerking in regio Gooi en Vechtstreek. 

In 2017 heeft de jaarlijkse evaluatie met de convenantpartners plaatsgevonden. Hierbij 

was de algemene beleving dat men positief was dat de samenwerking er was met uiteraard 

mogelijkheden voor verbeteringen welke in de loop van het jaar verder zijn uitgewerkt. 

In 2017 zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met ’s Heeren Loo over verwijzing van 

minderjarige slachtoffers met een verstandelijke beperking. 

Scholingsmiddag voor docenten 

Op 17 november 2017 werd vanuit het Centrum Seksueel Geweld een scholing 

georganiseerd voor docenten van voortgezet onderwijs, MBO en HBO uit Flevoland en regio 

Gooi en Vechtstreek. Deze scholing vond plaats in het Agora theater in Lelystad voor 40 

deelnemers. Naast informatie over het Centrum Seksueel Geweld en de werkwijze van de 

zedenrecherche kregen zij een masterclass van Iva Bicanic met als titel “14 misverstanden 
over seksueel misbruik”. Er was veel ruimte voor interactie waardoor de deelnemers ook 
goed hun vragen konden stellen. De middag werd positief geëvalueerd. 

Financiële inbedding 

Begin 2016 werd bekend dat de ministeries van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport 

en Veiligheid en Justitie gezamenlijk geld beschikbaar stelden aan zestien gemeenten voor 

de jaren 2016 en 2017. Deze tijdelijke financiële overbrugging was bedoeld om de 

gemeenten de ruimte te geven om gezamenlijk een landelijk netwerk van centra te 

realiseren en om het hulpaanbod voor slachtoffers van seksueel geweld structureel te 

borgen in het gemeentelijk zorg- en ondersteuningsaanbod. 

Met het oog op deze borging heeft GGD Flevoland in 2017 contacten onderhouden met de 

gemeenten van Flevoland en specifiek met centrumgemeente Almere. In 2017 is subsidie 

aangevraagd voor voortzetting van de geboden zorg in 2018 welke is gehonoreerd. 
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Centrum Seksueel Geweld Flevoland 

Contactpersonen 

Charlie van der Weijden & Usha Bregita 

 

Contactgegevens 

Telefoon: 088 0029912 

E-mail:   flevoland@centrumseksueelgeweld.nl 

 

 


