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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van het landelijk netwerk Centrum Seksueel Geweld (CSG) 2020. Een bijzonder jaar: 
de COVID-19 pandemie heeft  ook grote invloed gehad op het CSG. 

Sinds de uitbraak van COVID-19 in Nederland zag het CSG in bijna alle 16 regio’s de face-to-face 
aanmeldingen teruglopen. Voor een deel goed te verklaren; het weerspiegelde namelijk de daling in seksueel 
geweld binnen het uitgaansleven, op sport en op school, omdat deze sectoren helemaal sti l lagen. Ook 
waren er slachtoff ers die geen gebruik durfden te maken van het CSG, omdat het CSG vaak is gesitueerd in 
het ziekenhuis of GGD. De hulp van het CSG ging wel 24/7 door in ti jden van COVID-19. Er werd gewerkt 
volgens de richtlijnen van het RIVM. Als dat nodig was, werden beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, 
handschoenen, beschermingsbrillen en beschermende pakken gebruikt.
Ondanks Covid-19 en het negati eve eff ect hiervan op de aanmeldingen bij het CSG, heeft  het CSG in 2020 
een forse groei doorgemaakt ten opzichte van 2019. In 2020 hebben 1738 slachtoff ers van seksueel geweld 
direct zorg en/of onderzoek gekregen in de acute fase (≤ 7 dagen) bij één van de 16 regionale CSG’s. Voor 
413 acute slachtoff ers (≤ 7 dagen) kwam het niet tot direct fysiek contact. Daarnaast hebben zich in ditzelfde 
jaar 2626 slachtoff ers gemeld van seksueel geweld langer dan 7 dagen geleden. Opgeteld zijn dat 4.777 
slachtoff ers in 2020, vergeleken met 4148 slachtoff ers in 2019: een toename van 15%. Steeds meer mensen 
weten het CSG dus te vinden.

We maakten ons in 2020 als gevolg van COVID-19 ernsti g zorgen over slachtoff ers van seksueel misbruik in 
thuissituati es. Voor volwassenen gold dat zij niet gemakkelijk uit de thuissituati e konden gaan en/of contact 
konden zoeken met het CSG of hulpverlening. Jongens en meisjes konden niet naar meer school, niet naar 
sport, niet naar opa en oma. Daarmee viel voor hen een belangrijke escape weg. Daarom schreef het CSG 
in april 2020 een open brief met de ti tel #nietjouwschuld gericht aan kinderen die thuis seksueel misbruik 
meemaken, wat extra moeilijk was gedurende COVID. Bijzonder aan de brief is dat deze is samengesteld uit 
steunbetuigingen van mensen, die zelf als kind seksueel misbruik hebben meegemaakt en dat verschillende 
BN’ers de brief als videoboodschap hebben ingesproken. Op social media kreeg de brief veel aandacht. 
Daarnaast waren we bezorgd over de mogelijke sti jging van online misbruik als gevolg van COVID-19. Die 
zorg bleek terecht. Jongeren brachten meer ti jd door achter het scherm, omdat ze veel thuis zaten door de 
coronabeperkingen. Digitale kinderlokkers hadden daardoor meer gelegenheid om contact te zoeken met 
potenti ële slachtoff ers. We zagen een duidelijk sti jgende tendens van de invloed van sociale media, vaak 
had de pleger het eerste contact gelegd op sociale media, waarvan de meeste op de populaire app Snapchat. 
Omgekeerd zagen we dat steeds meer slachtoff ers in 2020 via chat contact zochten met het CSG; gedurende 
het jaar 2020 was er een verdubbeling van het aantal chatgesprekken. In totaal hebben er maar liefst 3812 
chatgesprekken plaats gevonden.
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Het jaar 2020 stond ook in het teken van professionalisering en formalisering van de organisati e van het 
CSG. Dit heeft  geresulteerd in de oprichti ng van de Sti chti ng Landelijk Centrum Seksueel Geweld. Deze 
sti chti ng draagt zorg voor de (borging van) afspraken met landelijke overheden (waaronder VNG en diverse 
ministeries), netwerkpartners (o.a. Politi e, Justi ti e, Veilig Thuis, EOKM, Slachtoff eradvocatuur, Slachtoff erhulp 
Nederland, Nati onaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen) en organisati es (o.a. 
zorgorganisati es en zorgprofessionals), de landelijke communicati e (inclusief contacten met mediapartners), 
wetenschappelijk onderzoek, belangenbeharti ging en doorontwikkeling van het CSG. De sti chti ng heeft  een 
Raad van Bestuur, een Raad van Advies en een Raad van Toezicht. 

Het CSG wordt ook steeds vaker gevonden als experti secentrum, niet alleen door verwijzers maar ook 
door campagne- en documentairemakers. De consultati es die bij het CSG terecht komen zijn hoog complex 
en vragen om multi disciplinaire experti se die verder gaat dan algemene dienstverlening met globale 
communicati eve vaardigheden.

Al met al kijken we terug op een bijzonder jaar. Een jaar waarin, ondanks de pandemie, mensen die seksueel 
geweld hebben meegemaakt het CSG steeds beter weten te vinden. Een jaar ook waarin we meer dan 
voorheen slachtoff ers van seksueel geweld ook online hebben ondersteund. En een jaar waarin we met de 
formalisering van het landelijk netwerk in de vorm van de sti chti ng een belangrijk fundament onder het CSG 
hebben gelegd. 

Zodat we in de toekomst nog veel meer mensen die online en/of offl  ine seksueel misbruik hebben 
meegemaakt, professioneel en op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, de hulp kunnen bieden 
waar zij recht op hebben.  

Ik wil graag op deze plaats iedereen die in het afgelopen jaar op welke manier dan ook heeft  bijgedragen aan 
het werk van het CSG enorm bedanken. Samen zett en we ons in om die andere pandemie, die van seksueel 
misbruik, te bestrijden en mensen die seksueel misbruik hebben meegemaakt te helpen. Ik hoop van harte ook 
in de toekomst op jullie te mogen blijven rekenen!

Wanneer u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen heeft , kunt u deze sturen naar 
info@centrumseksueelgeweld.nl

dr. Iva Bicanic, klinisch psycholoog

Voorzitt er Raad van Bestuur Sti chti ng Landelijk Centrum Seksueel Geweld

Cijfers 2020 in het kort
Aantal slachtoff ers gemeld bij CSG 4.777
Chatgesprekken 3812
Websitebezoeken: de website is 119.249 keer bezocht door 96.103 unieke gebruikers.
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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 voorzitt er van de VNG:
“Een CSG is primair gericht op het bieden van 
gecoördineerde multi disciplinaire hulp aan 
slachtoff ers van seksueel geweld tot één week 
na het incident, maar ook slachtoff ers van 
seksueel geweld langer dan één week geleden 
kunnen zich melden bij de centra. Het gaat om 
de inzet van forensische experti se, 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 organisati evorm maar de landelijk 
vastgestelde kwaliteitscriteria, waarin de werkwijze 
is beschreven, zijn leidend voor de CSG’s.”
Kenmerkend voor een CSG is dus dat zorg en 
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 preventi e van 

zwangerschap en besmetti  ng met SOA/HIV, en 
behandeling van letsel;

• Acute psychologische zorg om herstel te 
bevorderen ter preventi e van het ontstaan 
van psychische stoornissen, met name Post 
Traumati sche Stress Stoornis (PTSS);

• Forensisch-medisch onderzoek bieden voor het 
veiligstellen van sporen en letselduiding.

Werkwijze

Wanneer een slachtoff er in de acute fase het CSG 
binnenkomt – met of zonder politi e – wordt zij/hij 
opgevangen door een deskundige zorgprofessional 
van het CSG, zoals een (forensisch) verpleegkundige, 
die het slachtoff er opvangt en bijstaat. Als het 
slachtoff er aangift e wil doen of daartoe de intenti e 
heeft , dan zal de politi e besluiten of een forensisch-
medisch onderzoek (FMO) kan plaatsvinden aan 
de hand van het verhaal en sporeninschatti  ng. 
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 
slachtoff er. De acute psychologische zorg wordt 
gegeven door de casemanager van het CSG, en deze 
persoon vormt de verbinding tussen het slachtoff er 
en alle disciplines. De casemanager bekijkt ook of 
het slachtoff er elders in zorg is, checkt conform 
de Meldcode of een zorgmelding bij Veilig Thuis 
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moet plaatsvinden, en houdt in de gaten of er 
andere afspraken lopen bij de arts of politi e. De 
acute psychologische zorg door de casemanager 
bestaat uit watchful waiti ng; het protocollair 
monitoren van acute stressreacti es en het geven 
van psycho-educati e aan het slachtoff er en ouders/
partner. Indien stressreacti es 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 wachtti  jden worden 
voorkomen.

Landelijk netwerk

Het rijk is verantwoordelijk voor een aantal 
landelijke taken in verband met waarden als 
rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. Slachtoff ers 
van seksueel geweld moeten overal in Nederland 
kunnen rekenen op de beste zorg en onderzoek. 
Immers, bij de naleving van internati onaalrechtelijk 
verplichti ngen van de overheid (bijvoorbeeld 
het Verdrag van Istanbul, arti kel 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 slachtoff ers van seksueel geweld. De 
multi disciplinaire CSG’s op 16 plaatsen verspreid 
over het land voorzien hierin en zijn 24/7 bereikbaar 
via één landelijk nummer: 0800-0188.

Landelijke kwaliteitscriteria

Elk regionaal CSG heeft  een eigen samenwerking 
met lokale partners (bijvoorbeeld politi e, zie-
kenhuis, GGD, GGZ, Veilig Thuis, Slachtoff erhulp 
Nederland) om geïntegreerde, multi disciplinaire 
zorg te kunnen bieden. Binnen de samenwerking 
zijn afspraken gemaakt over uitwisseling 
van informati e tussen politi e en (medische) 
hulpverleners. De regionale coördinatoren zijn 
autonoom verantwoordelijk voor de aansturing 
van de multi disciplinaire 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 

Doel

Afbeelding 1. 
Het landelijk netwerk van het Centrum Seksueel Geweld 
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het CSG wordt gewerkt conform landelijke CSG 
kwaliteitscriteria. In het wethoudersoverleg van 
juni 2018 is vastgesteld 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 
functi es moeten worden uitgevoerd, zonder 
eisen te stellen aan de wijze waarop de functi es 
worden georganiseerd. De bestaande criteria zijn 
inmiddels wel toe aan een actualisati e. 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 
slachtoff ers die langer geleden zijn misbruikt. In 
2021 zullen de kwaliteitscriteria voor de niet-acute 
zorg worden ontwikkeld.

Landelijke registratie

Alle regionale centra werken met een 
gestandaardiseerde vragenlijst waarbij beknopt 
informati e over de achtergrond van, en de geboden 
zorg aan, slachtoff ers wordt geregistreerd. De 
registrati e van basisgegevens gebeurt per CSG 
in een eigen database met een eigen format. Per 
semester worden deze gegevens opgevraagd door 
de voorzitt er van de Raad van Bestuur: 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 
aangift e 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 2020 per regio.

Landelijke coördinatie

Het Centrum Seksueel Geweld bestaat uit de 16 
regionale CSG’s en de Sti chti ng Landelijk Centrum 
Seksueel Geweld die in 2020 is opgericht. Deze 
sti chti ng draagt zorg voor de handhaving van 
vastgestelde afspraken met landelijke overheden 
en organisati es, de landelijke communicati e, 
belangenbeharti ging en doorontwikkeling van het 
CSG. De sti chti ng heeft  een Raad van Bestuur (RvB)
en een Raad van Toezicht (RvT). De sti chti ng kent
daarnaast een Raad van Advies (RvA) bestaande uit 
de regionale coördinatoren.

Het tweehoofdig RvB beharti gt de belangen van het 
CSG bij landelijke overheden en maatschappelijke 
organisati es, en rapporteert aan de RvT. De 
voorzitt er focust op de inhoud, adviseert de 
regionale CSG’s en is woordvoerder wat betreft  de 
landelijke berichtgeving in de media over het CSG. 
Het andere RvB lid is verantwoordelijk voor het 
realiseren van het operati oneel beleid, adviseert 
ten aanzien van procesmati ge en organisatorische 
zaken, en regelt de aansturing van de boekhouding 
en de voorbereiding van de verantwoording van de 
kosten en acti viteiten van de landelijke sti chti ng 
CSG.
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De RvB heeft  ter ondersteuning een landelijk bureau 
bestaande uit:
• Communicati emedewerker: deze persoon is 

verantwoordelijk voor de coördinati e van de 
dagelijkse PR & Communicati e acti viteiten, online 
media, vormgeving, en huissti jlmanagement 
van de organisati e. De werkzaamheden zijn 
adviserend én uitvoerend van aard, en gericht op 
het vergroten van de zichtbaarheid van het CSG. 

• Aanspreekpunt voor de landelijke meldkamer; 
deze persoon medieert tussen de meldkamer 
en de regionale CSG’s en geeft  ook advies en 
scholing aan medewerkers van de meldkamer. 

• Secretaresse: deze persoon is verantwoordelijk 
voor ondersteunende taken die overwegend 
administrati ef van aard zijn, zoals het beheren 
van agenda(s), archiveren, corresponderen en het 
bieden van ondersteuning bij (het organiseren 
van) vergaderingen en bijeenkomsten. 

Bovengenoemde ontwikkeling ging samen met de 
totstandkoming van een strategisch meerjarenplan.
Dit plan is te vinden op de website van het CSG. 
In het realiseren van dit plan zoekt het CSG 
afstemming en samenwerking met diverse parti jen. 
Het CSG is een netwerkorganisati e, nadrukkelijk 
verankerd met vele partners op landelijk en 
regionaal niveau. 

Landelijke scholing

Scholing heeft  als doel om een kwalitati ef 
hoogstaande uitvoering van de taken van de CSG-
professionals te borgen. Het CSG heeft  ongeveer 
120 casemanagers, verspreid over 16 CSG’s. In 
2020 organiseerde de sti chti ng voor alle CSG-
casemanagers twee trainingen:
• Training ‘Seksueel geweld onder de LHBTIQ+ 

doelgroep’
• Training ‘Hoe bereik je migranten en verbreed je 

de toegang naar het CSG?’

Behalve dat de casemanagers hier inhoudelijk 
worden geschoold, is het ook een moment dat zij 
elkaar treff en en ervaringen kunnen uitwisselen.

Op 27 november 2020 vond het jaarlijkse congres 
online plaats, bedoeld voor alle disciplines werkzaam 
in het CSG. In totaal deden bijna 200 professionals 
mee, bestaande uit (forensisch) verpleegkundigen, 
(forensisch) artsen, zedenpoliti e, psychologen en 
maatschappelijk werkers. Daarnaast namen ook 
vertegenwoordigers van gemeenten en andere 
stakeholders deel.
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Cijfers 2020

Aantal slachtoffers 

In 2020 hebben 1738 slachtoff ers van seksueel 
geweld direct zorg en/of onderzoek gekregen 
in de acute fase (≤ 7 dagen) bij één van de 16 
regionale CSG’s. 413 acute slachtoff ers (≤ 7 dagen) 
zochten wel contact met het CSG, maar het kwam 
uiteindelijk niet tot een direct face to face contact 
(vaak vanwege angst voor COVID-19). Daarnaast 
hebben zich in datzelfde jaar 2626 slachtoff ers 
gemeld van seksueel geweld langer dan 7 dagen 
geleden. In totaal betrof het 4.777  slachtoff ers in 
2020. Vergeleken met 2019 (N = 4148) is het aantal 
slachtoff ers in 2020 gestegen met 15%.

Uit Tabel 1 kan worden opgemaakt dat de verdeling 
acute versus niet-acute slachtoff ers nagenoeg 
gelijk is gebleven. Bij niet-acute casuïsti ek langer 
dan 7 dagen geleden heeft  de hulpvraag meestal 
betrekking op psychische klachten. Echter, het 
komt  ook voor –  met name bij slachtoff ers die 
zich in de eerste maanden na het seksueel geweld 
melden – dat er alsnog behoeft e is aan contact met 
politi e en/of dat er vragen zijn die om medische 
deskundigheid vraagt. De consultati es die bij 
het CSG terecht komen zijn hoog complex en 
vragen om multi disciplinaire experti se die verder 
gaat dan algemene dienstverlening met globale 
communicati eve vaardigheden.

Tabel 2 geeft  nadere informati e over de acute 
slachtoff ers ≤ 7 dagen geleden (n = 1738). Daar-
uit is op te maken dat 92,4% een meisje of vrouw 
is. Verder blijkt uit tabel 2 dat bijna een derde 
(31,2%) van de slachtoff ers minderjarig is. Ook 
blijkt dat tenminste een kwart (24,8%) eerder 
misbruik heeft  meegemaakt. Zowel minderjarigheid 
als eerder slachtoff erschap zijn factoren die de 
verwerking kunnen bemoeilijken en hiermee wordt 
rekening gehouden door de casemanagers in de 
psychologische zorg voor slachtoff ers. Daarnaast 
lijkt de multi disciplinaire zorg op (zoveel als mogelijk) 
één plek in de behoeft e van acute slachtoff ers van 
seksueel geweld te voorzien, zo blijkt uit de cijfers in 
Tabel 2: 86,2% stemde in met een watchful waiti ng 
traject door de casemanager, 75,3% accepteerde 
acute medische zorg, en 33% geeft  zelf aan aangift e 
te hebben gedaan. De politi e is een belangrijke 
samenwerkingspartner van het CSG. Bij ongeveer 
de helft  (48,3%) van de acute slachtoff ers in het 
CSG doet de politi e forensisch-medisch onderzoek 
met als doel sporen veilig stellen en letselduiding.
De politi e heeft  meer kans om bewijsmateriaal te 
vinden en de verdachte op te sporen als er binnen 
een week sporenonderzoek wordt gedaan. Ook 
degenen die geen contact met politi e willen, kunnen 
24/7 in het CSG terecht.

Van de 1738 acute slachtoffers die direct fysiek contact hadden met het CSG, ontving: 

• 86,2% acute psychologische zorg (watchful waiti ng) van de casemanager;
• 75,3% acute medische zorg en; 
• 48,3% stemde in met een forensisch medisch onderzoek in opdracht van de politi e.
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Tabel 1. Het aantal acute en niet-acute slachtoffers naar CSG regio in 2020 

CSG regio Geopend sinds Acuut1 Acuut consult2 Niet-Acuut
Amsterdam-Amstelland 01-01-2016 152 78 334

Brabant-Oost 03-04-2017 207 - 211

Drenthe 01-10-2015 44 5 39

Flevoland & Gooi en Vechtstreek 21-03-2016 44 28 120

Friesland 22-09-2015 69 14 67

Gelderland-Zuid en - Midden 01-10-2012 137 12 203

Groningen 01-10-2015 79 15 92

Limburg 01-10-2013 100 15 103

Noord-Holland 01-02-2016 130 - 196

Rotterdam 01-09-2015 235 74 429

Twente–Achterhoek 01-03-2015 68 33 138

Utrecht 01-01-2012 129 56 368

West-Midden Brabant 22-01-2018 78 31 19

Zeeland 01-02-2017 27 4 39

Zuid-Holland 18-01-2016 155 - 142

Zwolle 26-09-2016 84 48 126

Totaal 1738 413 2626

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  onder acuut consult wordt verstaan dat het slachtoffer wel is gemeld bij een CSG voor zorg en/of onderzoek binnen een week na het meemaken 
van seksueel geweld, maar dat het niet is gekomen tot fysiek contact vanwege verschillende redenen.
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Tabel 2. Achtergrond van, en geboden zorg aan, acute slachtoffers (≤7 dagen geleden) in 2020

Aantal
Meisjes/
Vrouwen <18 jaar

Eerder 
seksueel 
misbruik1

Acute 
medische 
zorg FMO2

Aangift e 
gedaan

Casemanager 
betrokken

Amsterdam- 
Amstelland 152 92,8% 16,4% 17,8% 94,7% 52,0% 22,4% 100,0%

Brabant-Oost 207 89,0% 39,1% 13,0% 81,6% 73,9% 30,0% 67,6%

Drenthe 44 86,4% 43,2% 25,0% 72,7% 54,5% 56,8% 84,1%

Flevoland 
& Gooi en 
Vechtstreek

44 95,5% 27,3% 22,7% 90,9% 36,4% 29,5% 97,7%

Friesland 69 93,0% 55,0% 51,0% 72,0% 41,0% 48,0% 97,0%

Gelderland- 
Zuid en 
-Midden

137 94,9% 37,2% 27,7% 91,2% 54,7% 32,8% 89,8%

Groningen 79 91,1% 27,8% 35,4% 91,1% 46,8% 38,0% 77,2%

Limburg 100 92,0% 33,0% 11,0% 62,0% 34,0% 35,0% 83,0%

Noord-
Holland

130 94,0% 28,0% 19,0% 76,0% 36,2% 26,0% 86,0%

Rotterdam 235 92,8% 25,5% 34,5% 87,2% 48,1% 27,2% 95,3%

Twente - 
Achterhoek

68 97,1% 39,7% 26,5% 77,9% 26,5% 33,8% 83,8%

Utrecht 129 92,2% 28,7% 24,0% 77,5% 44,2% 39,5% 61,2%

West-Midden 
Brabant

78 84,6% 35,9% 25,6% 62,8% 43,6% 41,0% 94,9%

Zeeland 27 100,0% 26,0% 33,0% 56,0% 22,0% 30,0% 93,0%

Zuid-Holland 155 93,5% 22,6% 19,4% 27,7% 38,7% 36,1% 89,0%

Zwolle 84 94,0% 36,9% 36,9% 60,7% 69,0% 34,5% 100,0%

Gemiddeld 1738 92,4% 31,2% 24,8% 75,3% 48,3% 33,0% 86,2%

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

Cijfers 2020
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Tabel 3. Beloop aantal meldingen acuut en niet-acuut van 2016 t/m 2019
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Acuut Niet acuut acuut consult1
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Cijfers 2020
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NB: De chatfunctie van het CSG (actief sinds juli 2019) is in de cijfers niet meegenomen.
1 sinds 2020 maakt het CSG onderscheid in acute meldingen (<7 dagen) waarbij het tot een face to face contact komt en 
acute meldingen (<7 dagen) waarbij het uiteindelijk  (om diverse redenen) niet tot een face to face contact komt.

Tabel 3 geeft  de sti jging van het aantal acute en niet-acute aanmeldingen weer van 2016 t/m 2020. Hoewel 
het landelijk netwerk voor 2018 nog niet compleet was, zien we een duidelijke toename in aanmeldingen over 
de jaren heen en toont de tabel aan dat de verdeling acuut versus niet-acuut gestaag verandert.
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Belfunctie van het CSG

Het landelijke telefoonnummer 0800-0188 is grati s 
en 24/7 bereikbaar. Bellers worden volgens de 
vastgestelde protocollen in contact gebracht met 
een regionaal CSG. In 2020 zijn 6763 telefoontjes 
beantwoord (zie Tabel 4). Dit is een toename van 
20% ten opzichte van 2019 (N = 5657). 

Maand   Aantal telefoontjes

Januari    583
Februari   542  
Maart    446    
April    365    
Mei    460   
Juni    517    
Juli    634   
Augustus   519   
September  650   
Oktober  683   
November  744   
December  620
Totaal   6763

Chatfunctie van het CSG 

Sinds juli 2019 kunnen slachtoff ers van seksueel 
geweld anoniem hun verhaal delen via de chat van 
het CSG. Dit om de drempel om hulp te zoeken te 
verlagen. Een professionele hulpverlener ‘luistert’, 

geeft  advies en informati e en biedt concrete hulp. 
Deze hulp varieert van modules met psycho-
educati e tot e-health. De chat is open van maandag 
t/m vrijdag van 19.00 tot 6.00 uur en op zaterdag, 
zondag en feestdagen van 20.00 tot 6.00 uur. In 
2020 zijn er in totaal 3812 chatgesprekken gevoerd 
die langer duurden dan vijf minuten en door de 
chatmedewerker zijn aangemerkt als ‘legiti em’ (zie 
Figuur 1). Deze gesprekken zijn gevoerd door 2627 
verschillende mensen, waarvan 2596 mensen voor 
het eerst de CSG-chat hebben gebruikt (zie Tabel 
5). Wat ook opviel is dat 966 van de 2596 mensen 
aangaven dat het misbruik korter dan 7 dagen 
geleden had plaats gevonden. 

Website

Op de website www.centrumseksueelgeweld.nl is 
informati e te vinden voor slachtoff ers, naasten 
en professionals in de vorm van onder andere 
psycho-educati e en factsheets. De website is in 
2020 aangevuld met diverse nieuwe content, zoals 
vlogs over seksueel misbruik bij kinderen, een 
kinderpagina en diverse ervaringsverhalen.

In totaal is de CSG-website 119.249 keer bezocht in 
2020 (zie Tabel 6). Dit is gedaan door 96.103 unieke 
gebruikers. Het ‘aantal gebruikers’ is het aantal 
personen dat minimaal eenmaal de website heeft  
bezocht. Vergeleken met 2019 is het websitebezoek 
iets gestegen. In 2019 werd de site 116.689 keer 
bezocht door 98.715 unieke bezoekers.

Tabel 4 Aantal telefoontjes per maand in 2020.
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Maand Aantal chatgesprekken Aantal nieuwe gebruikers
Januari 229 150

Februari 222 158

Maart 233 195
April 189 163
Mei 269 194
Juni 286 162
Juli 353 254
Augustus 358 258
September 328 224
Oktober 432 268
November 470 290
December 443 280
Totaal 2019 3812 2596

Tabel 5 Aantal chatgesprekken en aantal nieuwe gebruikers per maand in 2020.

Figuur 1 Aantal chatgesprekken > 5 minuten in 2020

Aantal gesprekken > 5 minuten
januari t/m december 2020

500

400

300

200

100

0
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Maand
Aantal gebruikers  
(persoonsnivieau)

Sessies 
(bezoeken website)

Januari 12.496 15.210

Februari 6.451 8.278

Maart 5.182 6.584

April 4.663 6.039

Mei 12.652 15.432

Juni 6.210 7.715

Juli 6.286 7.780

Augustus 5.397 6.813

September 6.661 8.480

Oktober 12.263 14.804

November 9.779 12.260

December 8.063 9.854

Totaal 2020 96.103 119.249

Tabel 6. Aantal gebruikers en aantal bezoeken van de CSG-website
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Educatieve en informatieve functie van 

het CSG

Het CSG wordt met regelmaat gevraagd om input, 
samenwerking en advies te geven over onder andere 
projecten, campagnes, beleidsstukken en nieuwe 
wetsvoorstellen. In 2020 deden we dit onder andere 
voor:
• De fi lm ‘Buiten is het feest’ naar het gelijknamige 

boek van Arthur Japin;
• De internetconsultati e mbt de nieuwe zedenwet;
• De campagne ‘Wat kan mij helpen’ van het 

Ministerie van J&V;
• De preventi ecampagne #tothier van Rutgers;
• De lobby met gynaecoloog Bertho Nieboer om in 

de media bij berichtgeving over seksueel geweld 
het CSG te noemen;

• Het evaluati erapport van GREVIO inzake 
wett elijke en andere maatregelen om uitvoering 
te geven aan de bepalingen van het Verdrag van 
de Raad van Europa inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk 
geweld (het Verdrag van Istanbul);

• Realisati e Zorgcentrum na Seksueel Geweld in 
België;

• Animati e voor jongeren over trauma(behandeling) 
voor het programma Geweld Hoort Nergens 
Thuis;

• Kamervragen over seksueel geweld in het OV.

Wetenschappelijk onderzoek en 

publicaties

Het CSG is betrokken bij wetenschappelijk 
onderzoek naar seksueel geweld, te weten:
• Het promoti eonderzoek naar de totstandkoming 

van CSG’s in België door drs. Saar Baert, 
werkzaam aan de Universiteit van Gent. 

• Het promoti eonderzoek naar de eff ecti viteit 
van Early EMDR na het meemaken van een 
verkrachti ng door drs. Milou Covers, werkzaam 
bij het UMC Utrecht.

• Coppus T, Lagro-Janssen T. Seksueel 
misbruik in een gesloten familiesysteem. 
Huisarts Wet. 2020; 63(8): 75–7. 
https://doi.org/10.1007/s12445-020-0869-1.

• Goosen, C., Lagro-Janssen, T. Seksueel 
misbruik herkennen bij minderjarigen. 
Huisarts Wet 63, 36–39 (2020). 
https://doi.org/10.1007/s12445-020-0759-6.

• Lagro-Janssen T. Hoe verkrachti ngsslachtoff ers 
omgaan met het opgelopen trauma. Huisarts Wet. 
2020; 63(5): 26-29.

• Mulder J, Teunissen TAM, Pranger ES, 
Hiddink-Til A, Lagro-Janssen ALM. 
Reporti ng aft er sexual violence: The 
infuence of victi m,assault and perpetrator 
characteristi cs. J Forensic and Legal Medicine, 
https://doi.org/10.1016/j.jfl m.2020.102076
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Financiering 

Financiering van het CSG

Het CSG valt onder gemeentelijke fi nanciering. 
In 2019 heeft  het CSG schrift elijk gemeld 
aan de voorzitt er 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 conti nuïteit van de zorg 
onder druk komt te staan. Voor het behoud van de 
kwaliteit en de conti nuïteit van de CSG’s is het van 
belang de CSG’s kostendekkend te fi nancieren. 
In het AO slachtoff erbeleid van 27 november 2019 
is gesproken over de signalen vanuit het CSG over 
fi nanciële knelpunten. Bij de voorjaarsnota is in 
2020 structureel 1,5 miljoen euro extra uitgetrokken 
voor de centrumgemeenten om de kosten te 
dekken die voortkomen uit de sti jging van het 
aantal slachtoff ers dat contact legt met het CSG. 
Daarnaast is geconstateerd dat er beperkt zicht was 
op de wijze waarop begroti ngen tot stand komen 
en op de verantwoording van de kosten die de 
regionale centra en het landelijk bureau van het CSG 
maken voor de zorgverlening. Daarom namen de 
ministeries van VWS, JenV en de VNG in december 
2019 het besluit om een breed evaluati eonderzoek 
uit te (laten) voeren bestaande uit: een fi nancieel- 
en een governance/procesonderzoek. Het 
fi nancieel onderzoek is in 2020 uitgevoerd door 
Gupta Strategists; de rapportage is in december 
2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. Uit het 
onderzoek kwamen drie aanbevelingen voort: 1) 
uniformeer de wijze van begroten, met oog voor 
de lokale situati e; 2) vergroot de conti nuïteit 

van zorg door de afh ankelijkheid van goodwill 
te verminderen, en 3) overweeg alternati eve 
inkoopvormen. De eerste aanbeveling sluit aan bij 
een beweging die het CSG al in gang heeft  gezet, om 
zich verder te professionaliseren en consolideren. 
Over de nadere uitwerking van aanbeveling 2 en 3 
gaan de VNG en het landelijk bureau in gesprek in 
2021. Het onderzoek naar de governance wordt in 
2021 opgeleverd door USBO. 

Pilot eigen risico

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 slachtoff er hulp zoekt 
bij een CSG, dit ten koste kan gaan van het 
eigen risico en daarmee tot kosten voor het 
slachtoff er leidt. Door CSG’s is gemeld dat dit 
door sommige slachtoff ers als een drempel wordt 
ervaren. Sommige slachtoff ers 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. 
De ministers van Justi ti e 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 onderzoeken of het 
eigen risico een drempel vormt en of het vergoeden 
van die kosten tot het wegnemen van die drempel 
leidt. De pilot is in september 2020 van start gegaan 
en duurt een jaar. 
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Gedurende de pilot wordt het eigen risico vergoed 
voor volwassen slachtoff ers van seksueel geweld 
die in de acute fase hulp zoeken bij een CSG. 
Ieder slachtoff er 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 
slachtoff er van seksueel geweld, ook als er juridisch 
geen sprake is van verkrachti ng 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. 
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Landelijke PR en communicatie

Hoewel steeds meer slachtoff ers en verwijzers 
de weg naar het CSG weten te vinden, zijn er 
nog steeds slachtoff ers en verwijzers niet bekend 
met het CSG en het belang van snel melden. Het 
betekent dat we moeten blijven inzett en op de 
boodschap van snel melden en het vergroten 
van de naamsbekendheid van het CSG. In 2020 
zijn opnieuw stappen gemaakt in de externe 
communicati e. Een paar hoogtepunten worden 
hieronder genoemd:
• Vlogserie

Het CSG maakte samen met onder andere de 
kindertelefoon een vlogserie over seksueel 
misbruik bij kinderen. Zo maakten we een serie 
vlogs voor kinderen, ouders en docenten. De 
vlogs zijn te vinden op de website en op het 
YouTubekanaal van het CSG - dat ook in 2020 
werd aangemaakt. De vlogs zijn tot stand 
gekomen met hulp van de gelegenheidscoaliti e 
Opstaan tegen seksueel misbruik onder leiding 
van Marleen van Amersfoort en fi nanciële 
ondersteuning van Sti chti ng Achmea Slachtoff er 
en Samenleving.

• #nietjouwschuld
Door het Corona-virus zijn kinderen veel 
meer thuis dan ze gewend zijn. Een moeilijke 
situati e voor de kinderen die in hun eigen huis 
seksueel worden misbruikt. Daarom schreef het 
Centrum Seksueel Geweld een open brief aan 
deze kinderen met de ti tel #nietjouwschuld. 
Er werd een speciale website gelanceerd 
(www.nietjouwschuld.nl) en meer dan twinti g 
bekende Nederlanders spraken de brief in als 
videoboodschap. Het belangrijkste doel – het 
bereiken van kinderen via leerkrachten en het 

ondersteunen van leerkrachten bij deze gevoelige 
problemati ek– werd ook gerealiseerd met de hulp 
van Respect Educati on Foundati on.

• Ontwikkeling online hulptool
Met fi nanciering van het programma Geweld 
Hoort Nergens Thuis is het CSG eind 2020 
gestart met de ontwikkeling van een online 
hulptool. De tool is bedoeld om kinderen, 
jongeren en volwassenen die hulp zoeken na het 
meemaken van seksueel geweld te laten zien wat 
ze kunnen doen en waar ze terechtkunnen. De 
tool is te vinden op de website van het CSG en is 
in 2021 gelanceerd. De hulptool kwam tot stand 
met hulp van de gelegenheidscoaliti e Opstaan 
tegen seksueel misbruik.

• Social media campagnes
Ook in 2020 is fl ink ingezet op content voor 
Instagram, Facebook, Twitt er en LinkedIn. We 
maakten een aantal online campagnes over 
onder andere corona, chat met CSG en #niet-
jouwschuld. Resultaat is een sti jgende lijn in het 
aantal volgers, interacti es en likes.

• Visitekaartjes voor zedenrechercheurs
In 2020 maakten we visitekaartjes voor 
zedenrechercheurs. Bedoeld om uit te delen aan 
ouders van kinderen die te maken hebben (gehad) 
met seksueel geweld. Met een verwijzing naar het 
CSG.

• Campagne ‘Wat kan mij helpen’
Het ministerie voert een meerjarige 
moti veringscampagne voor slachtoff ers 
van o.a. seksueel geweld. Het CSG is 
hierbij nauw betrokken, geeft  advies en 
denkt mee. De campagne is te vinden op 
www.watkanmijhelpen.nl.

CSG in de media
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Hoogtepunten in de media

Het CSG verscheen in 2020 in meerdere mediaproducti es. Hieronder een verzameling van de meest in het oog 
springende momenten

Januari

Vice website 
https://www.vice.com/nl/article/jge583/aangerand-alleen-op-reis 

Telegraaf 
https://www.telegraaf.nl/nieuws/812244604/als-iemand-je-goed-vast-heeft-kun-je-die-knop-echt-niet-indrukken

Persberichten

Het CSG stuurde in 2020 in totaal 5 eigen persberichten uit:

• Drasti sch minder aanmeldingen Centrum Seksueel Geweld sinds COVID-19 
4/9/2020

• Centrum Seksueel Geweld schrijft  brief aan misbruikte kinderen ‘Het is niet jouw schud” 
5/1/2020

• Centrum Seksueel Geweld #nietjouwschuld bereikt onderwijs 
5/7/2020

• Jaarcijfers 2019 CSG 
8/27/2020

• Persbericht CSG regeling eigen risico 
8/31/2020

Iva Bicanic wint landelijke Vrouw in de Media Award. 

Boegbeeld van het CSG, Iva Bicanic, kreeg in 2020 de landelijke Vrouw in de Media Award uitgereikt. De 
Vrouw in de Media Awards zijn een initi ati ef van Mediaplatf orm Vaker in de Media en Sprekersbureau 
ZijSpreekt. Met de awards willen de organisatoren vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om 
zichtbaar in de media te zijn en redacti es aanmoedigen om hen vaker dat podium te bieden. De jury koos 
unaniem voor Bicanic en dit sloot ook aan bij de publieke stemming (ruim 90.000 mensen brachten een 
stem uit). Een van de stemmers: “Iva Bicanic doet ontzett end goed werk, niet alleen voor de slachtoff ers 
van seksueel geweld maar ook voor hun ouders en broers of zussen. Daarnaast heeft  ze binnen de 
gezondheidszorg al de nodige veranderingen gebracht. En niet te vergeten, ze is een spreekster die 
elegant en met heldere taal, met goede kennis van zaken, de boodschap scherp op z’n plek zet.”
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Februari

Vrouw in de media award 2019 
https://www.centrumseksueelgeweld.nl/iva-bicanic-van-centrum-seksueel-geweld-wint-de-vrouw-in-de-

media-award/ 

Eva Jinek 
https://www.evajinek.nl/nieuws/artikel/5020911/awards-vrouw-media-gewonnen

Volkskrant 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/heeft-metoo-ook-echt-een-doorbraak-

betekend~b5d67442/ 

Maart

Argos radio 
https://www.vpro.nl/argos/media/afl everingen/2020/seksueel-misbruik-dicht-bij-huis.html#

Podcast politi e: de zedenrechercheur die besmet raakte
https://soundcloud.com/politiemdn/coronaspecial-1-de-zedenrechercheur-die-besmet-raakte

April

Nati onaal Rapporteur 
https://www.nationaalrapporteur.nl/actueel/2020/minister-benadrukt-belang-gezamenlijke-actie-in-de-

aanpak-van-seksueel-geweld.aspx

KRO / M 
https://m.kro-ncrv.nl/gasten/hoe-voorkomen-we-dat-kwetsbare-kinderen-in-deze-tijd-van-de-radar-

verdwijnen

Juni

Nieuwe zedenwet
https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/f93fa2f8-3360-4336-8c66-0c1f39d6b245/capaciteit-

politie-moet-worden-uitgebreid-bij-nieuwe-wet-seksuele-misdrijven
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Juli

Elle 
https://www.elle.com/nl/lifestyle/lifestyle-nieuws/a32979011/justin-bieber-beschuldigingen-

verkrachting-twitter-ontkennen-kwalijk/

NPO 1 radio VPRO 
https://www.vpro.nl/nooitmeerslapen/speel~PREPR_VPRO_16168337~nooit-meer-slapen-iva-bicanic~.

html 

Augustus

Radiofragment  NPO 3fm 
https://www.npo3fm.nl/nieuws/3fm/390458-vanaf-deze-week-een-proef-met-gratis-zorg-voor-

slachtoff ers-seksueel-geweld

September

Tijdschrift  De Psycholoog
Huiselijk geweld in de coronati jd, het wás al erg
https://www.tijdschriftdepsycholoog.nl/artikelen/het-was-al-erg/

Beau van Erven Dorens 
Programma over seksueel misbruik

Oktober

Psychologie Magazine 
arti kel 

Geraldine en de Vrouwen 
Programma over seksueel misbruik RTL 4 

Linda.nl 
https://www.linda.nl/tv/sex-tegen-mijn-wil/meera-sex-tegen-wil-ontmaagding/ 

November

Op1 
Pedojager werkt averechts
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Toekomstperspectief: Het CSG wordt de herkenbare 
entree voor alle (vermoedelijke) slachtoffers van 
seksueel misbruik

De toegevoegde waarde van het CSG wordt alom 
herkend en erkend. Het CSG is opgericht om deze
grote (en nog steeds groeiende) groep mensen bij te 
staan in hun specifi eke behoeft e op verschillende
domeinen op een kwalitati ef hoogstaande, 
wetenschappelijk onderbouwde en eenduidige wijze. 
Het CSG is de plek om dat te borgen. Daar zijn in de 
eerste plaats de slachtoff ers en hun naasten zeer bij
gebaat en in het verlengde daarvan ook de 
maatschappij. Hier is genoeg wetenschappelijke 
evidenti e voor en hierover bestaat dan ook geen 
verschil van mening. De (aanstaande) ontwikkelingen, 
zowel het in werking treden van de nieuwe zedenwet 
als de toename in online misbruik, vragen om een
effi  ciëntere samenwerking tussen CSG, politi e, 
Slachtoff erhulp Nederland en Veilig Thuis. Maar ook
vergt het verdere verduurzaming van het CSG. Dit 
lijkt vanzelfsprekend doch is het in de prakti jk
niet. Om de verwachte volumesti jging van het aantal 
meldingen aan te kunnen, ligt versnippering op
de loer als gevolg van de vraag ‘En wie gaat dat 
betalen?’. Als we niet oppassen gooien we het kind
met het badwater weg in plaats van te gaan 
verzilveren wat in de afgelopen jaren zo zorgvuldig is
opgebouwd. Juist nu het aantal meldingen gaat 
toenemen is het zaak het CSG verder te verstevigen
en te positi oneren als herkenbare entree voor alle 
slachtoff ers van seksueel misbruik die hulp zoeken, 
variërend van acuut/niet-acuut en online/offl  ine tot 
vermoedelijk misbruik, waarbij de multi disciplinaire 
aanpak en experti se leidend zijn. Ook bij het 
Openbaar Ministerie en de politi e bestaat in 

toenemende mate de wens om slachtoff ers
van zedenzaken te kunnen doorverwijzen naar één 
entree, waar de professionele triage plaatsvindt
over wat een slachtoff er nodig heeft  en naar 
wie doorverwezen wordt. De politi e wil dat er 
gemakkelijker en adequatere doorverwijzing mogelijk 
wordt naar de verschillende soorten opvolging
voor slachtoff ers, zoals bijvoorbeeld naar 
hulpverlening, begeleiding, herstelbemiddeling of een
slachtoff eradvocaat. Slachtoff ers kunnen namelijk 
naast – of in plaats van - een eventuele aangift e
uiteenlopende behoeft en hebben. Politi e wil samen 
met ketenpartners beter kunnen aansluiten op die 
behoeft en.

Het instellen van één landelijke entree voor 
slachtoff ers van kindermisbruik en seksueel geweld is
een belangrijke stap in het verbeteren van de huidige 
zorg. Op deze wijze, met het slachtoff er als
uitgangspunt, creëren we een eff ecti ef landelijk 
dekkend netwerk van ketenpartners, waarin iedere
samenwerkingspartner die rol kan spelen 
waar hij/zij het beste in is en tegelijkerti jd het 
geheel meer is dan de som der delen. Samen 
met de partners kan het CSG ook werken aan 
eff ecti evere inzet van de verschillende experti ses 
en opti malisering van werkprocessen, bijvoorbeeld 
door de slachtoff eradvocatuur te integreren in de 
multi disciplinaire dienstverlening van het CSG. 
Dat laatste is in een aantal regionale CSG’s al in 
ontwikkeling.
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Voorwaarden voor verdere ontwikkeling

De sinds 2012 ingezett e ontwikkeling om de 
specifi eke en multi disciplinaire zorg voor deze
slachtoff ers en hun naasten te concentreren én de 
verwachte sti jging van het aantal slachtoff ers dat
hulp gaat zoeken in de komende jaren, vraagt om 
verdere doorontwikkeling en versterking van het
CSG als kennis- en experti secentrum en als zijnde de 
herkenbare entree waar slachtoff ers het beste
terecht kunnen als zij hulp zoeken. Om dit te 
realiseren zijn de volgende voorwaarden van belang
naast het verhelderen van de afstemming in de 
samenwerking met politi e, Slachtoff erhulp Nederland 
en Veilig Thuis:
a. Slachtoff ers van seksueel misbruik zo snel mogelijk 
verwijzen naar het CSG: 
Instanti es waar slachtoff ers zich melden voor hulp 
worden geïnformeerd, en waar nodig getraind, in het 
zo snel mogelijk doorgeleiden van slachtoff ers naar 
het CSG.
b. Naamsbekendheid CSG in de samenleving 
vergroten:
Slachtoff ers van seksueel misbruik, kinderen of 
volwassenen, die hulp zoeken, weten dat het CSG
hiervoor de beste plek is en hoe die te bereiken. Het 
vergroten van landelijke bekendheid van het CSG is 
daarvoor nodig.
c. Een solide, duurzaam fi nancieel fundament:
Het is nodig dat er een solide, duurzame fi nanciële 
basis komt te liggen onder het CSG en dat deze
basis ook verbreed wordt. Nu is de conti nuïteit en 

doorontwikkeling van het CSG afh ankelijk van de 
beleidskeuzes van (individuele) centrumgemeenten. 
Naast deze decentrale fi nanciering is structurele 
landelijke fi nanciering nodig die recht doet aan de 
landelijke gespecialiseerde functi e van het CSG en de 
verwevenheid van de verschillende beleidsdomeinen 
binnen het CSG.

Het spreekt voor zich dat het CSG in goede 
samenwerking met de partners wil werken aan een
concreet realisati eplan en dit plan zo snel mogelijk 
uit wil voeren. Dit in het belang van het toenemend 
aantal slachtoff ers van kindermisbruik en seksueel 
geweld dat hulp zoekt en daarmee in het belang van 
de maatschappij als geheel.
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