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Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Groningen-Drenthe. Het is in oktober 
alweer vijf jaar geleden dat wij onze deuren openden in Groningen en Emmen. Er zijn inmiddels 16 centra 
operationeel, verspreid over het land. Dit alles onder leiding van Iva Bicanic die het CSG Utrecht in 2012 opende. 

Dit jaarverslag geeft inzicht in het aantal meldingen dat we in 2020 hebben gehad. Daarnaast beschrijven we een 
aantal ontwikkelingen die het CSG Groningen-Drenthe de afgelopen vijf jaar heeft doorgemaakt. De verheugende 
conclusie is dat het CSG Groningen-Drenthe steeds meer naamsbekendheid krijgt in de geïntegreerde zorg aan 
slachtoffers van seksueel geweld binnen onze regio. Ook in 2020: het jaar van corona!

De noodzaak van het bestaan van het CSG Groningen-Drenthe en de toenemende bekendheid ervan wordt pijnlijk 
duidelijk als we naar de prevalentie van seksueel geweld in Nederland kijken. 1 op de 8 vrouwen en 1 op de 20 
mannen geeft aan ooit te zijn verkracht1. Onder jongeren ligt de prevalentie beduidend hoger2. Elk jaar zijn er 
ongeveer 100.000 nieuwe slachtoffers van seksueel geweld, die medische en psychologische zorg nodig hebben. 
Als we deze aantallen vergelijken met het aantal meldingen bij het CSG, dan is dat nog maar het topje van de 
ijsberg.

De financiële borging vraagt blijvende aandacht. Uit onderzoek blijkt dat er meer slachtoffers zijn dan dat er 
op dit moment in beeld is. Hierin schuilen meteen meerdere speerpunten voor de aankomende jaren. Deze zijn 
beschreven in het ‘Strategisch meerjarenplan CSG Groningen-Drenthe 2020-2022’. Een samenvatting hiervan vindt 
u bij dit jaarverslag.

1 De Haas, S., Van Berlo, W., Bakker, F., & Vanwesenbeeck, I. (2012). Prevalence and characteristics of sexual violence in the Netherlands, the risk of 

revictimization and pregnancy: Results from a national population survey. Violence and Victims, 27(4), 592-608.

2 Dukers-Muijrers, N., Somers, C., de Graaf, H., Meijer, S., & Hoebe, C. (2015). Prevalence of non-volitional seks types and associated factors: a national 

sample of young people. PLoS ONE, 10(7), e0132847. doi: 10.1371/journal.pone.0132847
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Algemeen

Het CSG is een samenwerkingsverband van bestaande organisaties. Medische, forensische en psycho-sociale 
disciplines bieden hierin zo snel mogelijk, bij voorkeur tot en met 7 dagen na de verkrachting, integraal hulp op 
één locatie. Het centrum is 24 uur per dag, 7 dagen per week gratis bereikbaar op één centraal telefoonnummer 
(0800-0188) en via de chat. 

De samenwerkende organisaties in het CSG Groningen-Drenthe zijn: 
• Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
• Treant Zorggroep, Ziekenhuislocatie Scheper in Emmen 
• Politie regio Noord-Nederland
• GGD Groningen
• GGD Drenthe 
• Slachtofferhulp Nederland (SHN) 

Doel
Het doel van het CSG is het bieden van:
• 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 op het veiligstellen van sporen en letselduiding.

De integrale aanpak van het CSG maakt dat slachtoffers zo min mogelijk worden belast. 

Doelgroep
Het CSG is er voor alle slachtoffers van seksueel geweld. De eerste 7 dagen zijn essentieel voor het forensisch-
medisch onderzoek en eventuele medische behandelingen. Ook slachtoffers van niet acuut seksueel geweld kunnen 
bij het CSG terecht voor advies en doorverwijzing naar medische of psychologische hulp. Aangifte doen is geen 
doel op zich, het CSG kan wel helpen om slachtoffers te bewegen richting een informatief gesprek en/of aangifte. 

Het centrale uitgangspunt van het CSG is dat het slachtoffer de regie heeft en houdt over de hulp en de keuzes die 
hij/zij maakt.
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Werkwijze en samenwerking

Aanmelding via meldpunt
Slachtoffers en professionals kunnen 24 uur per dag en 7 dagen per week een beroep doen op het CSG. Hiervoor is 
een meldpunt ingericht. Ook in 2020 zijn nieuwe medewerkers van het meldpunt getraind en zijn er voor ervaren 
medewerkers opfrismomenten georganiseerd. Door COVID-19 hebben deze trainingen online plaatsgevonden. 
De meldpuntmedewerkers nemen sinds 2018 actief deel aan de werkgroepoverleggen. Dit is een meerwaarde 
gebleken voor de samenwerkingspartners.

SEH en medische zorg
Forensisch Medisch onderzoek (FMO) en medische zorg vinden plaats op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het 
UMCG (Groningen) of het Treant Zorggroep, Ziekenhuislocatie Scheper in Emmen (Drenthe), waarbij, als er geen 
sprake is van ernstig fysiek letsel, eerst FMO plaatsvindt. Sporen moeten zo snel mogelijk worden veiliggesteld. 
Ook kan er gebruik worden gemaakt van de afdelingen Gynaecologie, Interne Geneeskunde en Kindergeneeskunde. 
Wil een slachtoffer geen betrokkenheid van de zedenpolitie of geen bezoek brengen aan de SEH? Dan kan 
medische zorg gericht op zwangerschap- en SOA-preventie worden uitgevoerd bij Sense Noord-Nederland. 

Politie, Forensisch arts en NFI
Met de frontoffice van de zedenpolitie Noord-Nederland is een directe lijn. Zedenpolitie betrekt, indien nodig, 
forensische recherche, een forensisch arts en eventueel in het geval van minderjarigen de NFI-arts. De coördinator 
en beleidsmedewerker CSG sluiten jaarlijks aan bij interne overleggen van de zedenpolitie Noord-Nederland. Dit 
doen zij om de samenwerking te blijven optimaliseren.

Watchful waiting en psychosociale zorg
Bij slachtoffers van acuut seksueel geweld voert een aantal Medisch Maatschappelijk Werkers van de ziekenhuizen 
het Watchful Waiting uit. Dit houdt in dat zij op gezette tijden contact leggen met slachtoffers om te screenen op 
onder andere PTSS. Waar nodig wordt verwezen naar traumabehandeling.

Expertgroep voor minderjarige slachtoffers
Bij minderjarige slachtoffers wordt in Groningen het Team Kind en Veiligheid van het UMCG ingeschakeld. 
Op initiatief van dit team is in 2017 gestart met een expertgroep rondom seksueel misbruik bij kinderen. 
Aandachtsfunctionarissen van verschillende organisaties die traumabehandeling bieden, zijn betrokken en denken 
mee bij complexe (geanonimiseerde) casuïstiek. Het CSG heeft hierin een faciliterende rol. In 2020 is de werkgroep 
doorgezet. Hiermee wordt in de behoefte voorzien om als experts elkaar zo nu en dan te treffen en ervaringen uit 
te wisselen. Naast casuïstiek is er ook ruimte voor themabijeenkomsten. Er wordt bij elke bijeenkomst geëvalueerd 
of de bijeenkomsten nog zinvol zijn.

Sociale kaart onderhouden en aangevuld 
De sociale kaart wordt gebruikt bij acute slachtoffers met als doel om zo snel mogelijk passende 
traumabehandeling op te starten. Bij de instellingen vermeld op de sociale kaart staan contactpersonen die 
rechtstreeks bereikt kunnen worden voor overleg en snelle doorverwijzing. De casemanagers hebben beschikking 
over deze contactgegevens. Voor de niet-acute slachtoffers is een algemene sociale kaart beschikbaar voor 
reguliere verwijzing, deze is op te vragen bij het meldpunt.
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Pilot Eigen Risico
Op initiatief van de ministeries van Justitie en Veiligheid, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de pilot 
‘Vergoeding eigen risico’ gestart. Ze willen hiermee onderzoeken of het vergoeden van het eigen risico het voor 
slachtoffers gemakkelijker maakt om hulp te zoeken. De regeling geldt van 1 september 2020 tot en met 31 
augustus 2021. Deze regeling voorziet nadrukkelijk 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 wordt bekeken of er 
inderdaad financiële drempels zijn die weggenomen moeten worden. Er is binnen het CSG Groningen-Drenthe een 
werkwijze ontwikkeld om de pilot goed te laten verlopen.

Slachtofferhulp Nederland (SHN)
Eind 2020 is, na het ondertekenen van het hernieuwde convenant, Slachtofferhulp Nederland aangeschoven bij 
de werkgroepoverleggen en bieden zij een actief aanbod in de acute fase samen met de medisch maatschappelijk 
werkers. Slachtofferhulp biedt praktische en juridische ondersteuning en waar dat nodig is ook emotionele 
ondersteuning. Dit is een aanvulling en versterking op het aanbod van het CSG.
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Overzicht casussen CSG Groningen-Drenthe

Gegevens Groningen 2020 Gegevens Drenthe 2020

2016 2017 2018 2019 2020

Groningen
Drenthe
Totaal

50
22
72

62
18
80

65
30
95

72
39

111

79
44

123

Tabel 1: casuïstiek 2020

Tabel 2: aantal acute casussen afgelopen 5 jaar

Toelichting op de cijfers
Er is een duidelijke stijging te zien in het aantal meldingen voor het Centrum Seksueel Geweld Groningen-Drenthe. 
Voor de acute meldingen zien we een stijging tussen 2019 en 2020 van 10,8%. Als we kijken naar de totale 
meldingen bij CSG Groningen-Drenthe waren dat voor 2019: 218 meldingen en voor 2020: 290 meldingen. Ook 
hierin zien we een forse stijging van 33%.

Acuut aantal  79
Niet acuut aantal  16
Advies acuut  5
Advies niet acuut  76
Anders 14
Totaal  200

Acuut aantal 44
Niet acuut aantal  7
Advies acuut  5
Advies niet acuut  32
Anders 2
Totaal 90

Gemiddelde leeftijd acuut 22,7

Gemiddelde leeftijd totaal 20,4
Leeftijdsrange 9 mnd -67 jaar
Man-vrouw verhouding 24-170

Percentage acuut %

Meisjes Vrouwen 91,1
Minderjarig 27,8
Eerder misbruik 35,4
Medische zorg acute fase 91,1
FMO 46,8
Aangifte 38
Casemanagement 77,2

Percentage acuut %

Meisjes Vrouwen 86,4
Minderjarig 43,2
Eerder misbruik 25
Medische zorg acute fase 72,7
FMO 54,5
Aangifte 56,8
Casemanagement 84,1

Gemiddelde leeftijd acuut 17,2

Gemiddelde leeftijd totaal 18,4
Leeftijdsrange 3-62
Man-vrouw verhouding 10-80
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Toelichting op de diagram
In bovenstaande diagram zien we een verschuiving in wie contact opneemt met het meldpunt CSG Groningen-
Drenthe. Het lijkt alsof naast de zedenpolitie, slachtoffers, betrokkenen en professionals het Centrum Seksueel 
Geweld beter weten te vinden

Diagram 3: melders 2020
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PR en Communicatie

In 2020 heeft zowel regionaal als landelijk vooral de focus gelegen op het versterken van de online communicatie. 
De landelijke werkgroep Communicatie CSG is, vanwege de coronapandemie, in 2020 1 keer online 
bijeengekomen. De communicatieadviseur die CSG Groningen-Drenthe adviseert heeft daaraan deelgenomen.

Regionale communicatie
Regionaal lag de focus in 2020 op het veilig uitvoeren van het acute werkproces. Daarnaast is er vooral aangehaakt 
op bestaande landelijke en wereldwijde initiatieven zoals bijvoorbeeld Orange The World met een advertentie 
en inzet op sociale media en de landelijk gelanceerde website voor kinderen www.nietjouwschuld.nl. Er is via de 
websites van GGD Drenthe en Groningen en sociale media aandacht besteed aan de pilot Eigen Risico en met de 
eigen jaarcijfers hebben we de regionale media benaderd. Dit heeft geresulteerd in een uitgebreid artikel in het 
Dagblad van het Noorden. Huisartspraktijken in Groningen en Drenthe hebben in 2020 1 nieuwsbrief ontvangen, 
waar dit andere jaren 2 waren. 

In samenwerking met Sense Noord-Nederland wordt het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag en 
seksueel geweld in Groningen, Drenthe en Friesland verder op de kaart gezet. Door middel van onderzoek, het 
verlagen van handelingsverlegenheid bij professionals en het benaderen van scholen en uitgaansgelegenheden 
voor preventieprogramma’s. De coördinator en beleidsmedewerker zitten vanuit gedeelde functies binnen de 
werkgroepen van Sense Noord-Nederland, ook namens het CSG. Zo is er in 2020 een horecatraining opgezet voor 
de horecagelegenheden en studentenverenigingen. Daarnaast is er een decanentraining opgezet die in 2021 wordt 
aangeboden als pilot aan decanen van de Hanze Hogeschool, NHL/Stenden en Rijksuniversiteit Groningen.

Datum Uren Soort aanvraag Aanvrager Plaats

4-2-2020 3 Training meldpunt CSG Meldpunt CSG Groningen

23-6-2020 1 Opfrismoment CSG meldpunt Meldpunt CSG Digitaal

23-6-2020 1 Opfrismoment CSG meldpunt Meldpunt CSG Digitaal

30-6-2020 1 Verdiepende kennis video CSG meldpunt Meldpunt CSG Digitaal 
op eigen moment te volgen

29-9-2020 1 Voorlichting SG en CSG NIDOS Assen Digitaal

3-11-2020 1 Voorlichting SG en CSG NIDOS Groningen Digitaal

17-11-2020 2 Verdiepende training SG Veilig thuis Drenthe Digitaal

26-11-2020 2 Verdiepende training SG Veilig thuis Drenthe Digitaal
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Landelijk 
De website www.centrumseksueelgeweld.nl is in 2020 geüpdatet. Daarnaast is een pagina speciaal voor kinderen 
gelanceerd. De pagina is te vinden via de homepage van de CSG website én via www.nietjouwschuld.nl. Kinderen 
die slachtoffer zijn van seksueel misbruik, kunnen op deze pagina informatie vinden over wat hen overkomt, hoe ze 
zich daarover kunnen voelen en hoe ze hulp kunnen krijgen. De belangrijkste boodschap? Het is niet jouw schuld!
Op het YouTube-kanaal van het Centrum Seksueel Geweld zijn vanaf nu ook diverse vlogseries te vinden over 
seksueel misbruik bij kinderen. In deze korte video’s geeft het CSG antwoord op veelgestelde vragen. Er is een 
serie voor kinderen, ouders, docenten en zorgprofessionals.
Voor LHBTIQ+-personen kan hulp zoeken na seksueel geweld soms extra lastig zijn. Daarom ontwikkelde het 
Centrum Seksueel Geweld speciaal voor hen een folder.



Jaarverslag 2020 Centrum Seksueel Geweld Groningen-Drenthe 

10

Financiering

Het CSG Groningen-Drenthe is een samenwerkingsverband tussen het Universitair Medisch Centrum Groningen 
(UMCG), Ziekenhuislocatie Scheper (Treant Zorggroep), Politie regio Noord Nederland, GGD Groningen, GGD 
Drenthe en Slachtofferhulp Nederland (SHN). Afspraken met betrekking tot taken en verantwoordelijkheden zijn 
in een samenwerkingsconvenant vastgelegd. De kosten voor medische zorg en GGZ-behandeling worden uit de 
reguliere financieringsstromen bekostigd. De inzet van de politie inclusief het forensisch-medisch onderzoek is de 
budgettaire verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie & Veiligheid. 

Wat niet ten laste kan worden gebracht van de reguliere financieringsstromen zijn de inzet van:
• de coördinator en de beleidsmedewerker,
• de verpleegkundige aandachtsfunctionarissen in de beide ziekenhuizen,
• het medisch maatschappelijk werk voor het watchful waiting, 
• het regionale meldpunt CSG Groningen-Drenthe,
• de kosten regionale PR en communicatie. 

Deze bovenstaande taken worden gefinancierd uit een subsidie vanuit de Landelijke Decentralisatie Uitkering 
Vrouwen Opvang (DUVO). Voor 2020 bedraagt de subsidie in totaal € 116.400 (waarvan Groningen € 62.500 en 
Emmen € 53.900 bijdraagt). 
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Samenvatting strategisch plan 
CSG Groningen-Drenthe 2020-2022 

Sinds de oprichting van de CSG’s stijgt landelijk het aantal meldingen van slachtoffers. Ook het CSG in onze regio 
ziet een stijging, maar die is wel iets minder dan de landelijke stijging. Zoals in de cijfers hiervoor beschreven:
• kwamen in 2020 een totale hoeveelheid van 290 meldingen binnen, 
• in 2019 kwamen 218 meldingen binnen, 
• in 2018 ging het om 156 meldingen, 
• in 2017 om 133 meldingen en tot slot in, 
• 2016 waren er 104 meldingen. 

Vanwege deze landelijke stijging worden voor de CSG’s vanaf 2021 structureel extra rijksmiddelen via de DUVO 
beschikbaar gesteld, namelijk 1,5 miljoen euro. Naar aanleiding van deze extra middelen heeft het CSG een 
strategisch meerjarenplan geformuleerd, met daarin een aantal ambities, waarmee zij de komende jaren de hulp 
aan slachtoffers wil verbeteren:
1. het borgen van de aanpak seksueel geweld in regionaal en gemeentelijk beleid; 
2. het vergroten van het bereik, stimuleren van meldingsbereidheid;
3. verbeteren van de hulp aan slachtoffers van seksueel geweld eerder dan 7 dagen geleden.

Afwegingen:
• de aanpak van seksueel geweld behelst meer dan alleen het verlenen van hulp aan slachtoffers. Een regionale 

integrale aanpak - waarbij preventie, signalering, ondersteuning en hulpverlening en nazorg hand in hand 
gaan en aandacht van specifieke risicogroepen - is noodzakelijk om seksueel geweld bespreekbaar en 
zichtbaar te maken. Het CSG speelt hierin een belangrijke rol als regionaal centrum met expertise, inzicht 
in de problematiek en verbindingen met andere organisaties op dit terrein en beleidsterreinen zoals sport, 
volksgezondheid, onderwijs, veiligheid; 

• het vergroten van het bereik van het CSG is belangrijk. Want seksueel geweld is veelvoorkomend met 
dientengevolge groot leed en hoge maatschappelijke kosten. De meeste slachtoffers voelen grote schaamte 
om naar buiten te treden met hun verhaal en hulp te zoeken. Het gevolg is dat veel slachtoffers vaak jaren 
wachten voordat men hulp zoekt. Het CSG wil een steunpunt zijn voor alle slachtoffers. Ongeacht hoe lang het 
geleden is. Tot op heden is het hulpaanbod vooral gericht op acute slachtoffers. In 2021 wordt er een passend, 
pro-actief hulpaanbod geformuleerd voor slachtoffers die langer dan 7 dagen geleden deze traumatische 
geweldservaring hebben meegemaakt;

• om al deze ambities waar te kunnen maken worden de uren voor coördinatie en communicatie verhoogd.

Recent is bekend geworden dat zowel de ambities zijn omarmd door de beide centrumgemeenten
met de daarbij benodigde financiële middelen. 
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