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Voorwoord

Ook in 2021 is er ondanks COVID-19 en lockdowns weer een signifi cante toename van 33% van het aantal 
slachtoff ers van acuut en niet-acuut seksueel geweld dat contact zoekt met het Centrum Seksueel Geweld 
(CSG) via de website, telefoon of chat.

Ook zien we een toename van het aantal slachtoff ers van online seksueel misbruik dat zich bij het CSG meldt.
Daarom zijn we met subsidie van Fonds Slachtoff erhulp het pilotproject online seksueel misbruik aangegaan 
met andere partners. Vanaf 2022 kan het CSG ook deze slachtoff ers een multi disciplinaire triage en 
zorgaanbod bieden. Behalve toegangspoort voor slachtoff ers wordt het CSG ook steeds bekender als landelijk 
experti secentrum. Slachtoff ers en naasten, maar ook fi lmmakers, beleidmakers, politi ci en ambtenaren 
alsook landelijke media (tv, radio, kranten, ti jdschrift en): allemaal benaderen ze het CSG om advies te vragen 
en vanuit het CSG wordt de kennis ook acti ef verspreid via website, opleidingen en publicati es onder 
het brede publiek en professionals. Daarnaast doet het CSG onderzoek en vertaalt de wetenschappelijke 
resultaten in innovati e en verbeterde werkwijzen. Zo werd in 2021 met een wetenschappelijke studie de 
eff ecti viteit aangetoond van watchful waiti ng, een interventi e binnen het CSG gericht op het verminderen van 
postt raumati sche stress. Juist de combinati e van hulp, kenniscentrum en wetenschappelijk onderzoek maakt 
het CSG extra bijzonder.

Met de komst van de nieuwe zedenwet en het nati onaal acti eplan seksueel geweld van regeringscommissaris 
Mariett e Hamer, zal het aantal slachtoff ers van online en/of offl  ine seksueel misbruik dat naar buiten 
treedt verder toenemen. Om de toename van het aantal meldingen nu en in de toekomst aan te kunnen én 
slachtoff ers recht te doen, wordt op dit moment nagedacht over de wijze waarop de zorg het beste inhoudelijk 
en organisatorisch vormgegeven kan worden. We denken dat het instellen van één landelijke entree een 
belangrijke verbetering kan zijn in de zorg voor slachtoff ers van kindermisbruik en seksueel geweld. Dat vraagt 
onder andere om het versterken van de samenwerking tussen CSG, politi e, Slachtoff erhulp Nederland en Veilig 
Thuis naast het verdere verduurzamen van het CSG door de (toekomsti ge) fi nanciers. Uitgangspunt hierbij is 
het belang van de slachtoff ers en, in het verlengde daarvan, het belang van de maatschappij als geheel.

Iva Bicanic, voorzitt er Raad van Bestuur
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Doel

Voor wie?

Het Centrum Seksueel Geweld is er voor iedereen 
die een nare seksuele ervaring heeft  meegemaakt. 
Slachtoff ers van seksueel geweld kunnen bij 
het CSG terecht voor forensische, medische en 
psychische hulp. Het CSG telt zesti en locati es 
verspreid over het land. Elk regionaal CSG heeft  
een eigen samenwerking met lokale partners 
(bijvoorbeeld politi e, ziekenhuis, GGD, GGZ, 
Veilig Thuis, Slachtoff erhulp Nederland e.a.) om 
geïntegreerde, multi disciplinaire zorg te kunnen 
bieden aan slachtoff ers van seksueel geweld.

Het CSG is 24 uur per dag, 7 dagen per week 
bereikbaar via het landelijke telefoonnummer 
0800-0188. Hier kunnen zowel slachtoff ers van 
acuut seksueel geweld (≤ 7 dagen) als van niet-acuut
(>7 dagen) seksueel geweld zich melden. Ook 
slachtoff ers die geen contact met politi e willen, 
kunnen alti jd in het CSG terecht. Bij een acute 
melding wordt het slachtoff er door de landelijke 
meldkamer direct doorverbonden met het 
dichtstbijzijnde regionale CSG. Bij niet-acute 
meldingen neemt de casemanager van een 
regionaal CSG in de buurt van het slachtoff er de 
eerstvolgende werkdag contact op. Ook is het 
mogelijk te chatt en via chatmetcsg.nl.

Stichting Landelijk 

Centrum Seksueel Geweld 

De sti chti ng Landelijk Centrum Seksueel Geweld, 
opgericht eind 2020, ondersteunt en coördineert 
het landelijk netwerk van 16 locati es waar 
verschillende disciplines met elkaar samenwerken 
met als doel het uitvoeren van multi disciplinaire zorg 
en onderzoek voor slachtoff ers van seksueel geweld. 
Hierbij hanteert het CSG landelijke kwaliteitscriteria 
die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) zijn onderschreven. Periodiek krijgen de 
kwaliteitseisen een update aan de hand van nieuwe 
wetenschappelijke kennis en prakti jkinzichten.

Het CSG is verankerd met diverse partners op 
landelijk en regionaal niveau. Daarom draagt de 
sti chti ng ook zorg voor de handhaving en uitvoering 
van vastgestelde afspraken met landelijke en lokale 
overheden (gemeenten) en andere organisati es 
zoals VNG, Fonds Slachtoff erhulp, Slachtoff erhulp 
Nederland, Veilig Thuis en andere partners in het 
werkveld. Tenslott e zorgt de sti chti ng voor de 
landelijke communicati e, belangenbeharti ging 
en doorontwikkeling van het CSG in de vorm 
van protocollen, toolkits en publicati es uit 
wetenschappelijk onderzoek. En hier krijgt het 
landelijk experti secentrum vorm. Het CSG staat ook 
steeds meer bekend als landelijk kenniscentrum. 
We merken dat in toenemende mate een beroep 
wordt gedaan op de kennis en de experti se van 
het CSG door ministeries, Tweede Kamer, NGO’s 
en andere organisati es. Ook wordt het CSG door 
media benaderd voor het duiden van ontwikkelingen 

Cijfers 2021 in het kort

8190 mensen belden 0800-0188

Aantal chatgesprekken: 5237

Aantal websitebezoeken: 156.088
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en incidenten. Bij een experti secentrum hoort ook 
wetenschappelijke arbeid om die experti sefuncti e 
verder uit te bouwen en kwaliteit te bewaken, 
en daarom wordt in het CSG wetenschappelijk 
onderzoek verricht.

In 2021 heeft  de sti chti ng zich verder ontwikkeld 
conform de statuten. De oorspronkelijke 
stuurgroep werd omgevormd tot een Raad van 
Toezicht. In totaal vergaderde de Raad van 
Toezicht vijf keer en is daarnaast op diverse 
momenten ad hoc bijeengeweest voor overleg 
met de Raad van Bestuur. 

Ook het coördinatorenberaad werd omgevormd tot 
de Raad van Advies, bestaande uit de coördinatoren 
van de regionale CSG’s. Deze Raad van Advies is 
vier keer bijeengekomen en adviseert de Raad van 
Bestuur gevraagd en ongevraagd. De Raad van 
Advies heeft  het voorzitt erschap op zich genomen 
voor deze bijeenkomsten. Unaniem is gekozen voor 
een duovoorzitt erschap met een termijn van twee 
jaar, met de mogelijkheid van verlening met een 
tweede termijn. 

De Raad van Bestuur bestaat uit twee leden 
(totaal 0,94 ft e), die ondersteund wordt door 
een secretarieel medewerker (0,33 ft e) en een 
medewerker voor de contacten met de telefonische 
meldkamer (0,11 ft e). Daarnaast heeft  het CSG 
in 2021 ervoor gekozen om de communicati e 
en PR werkzaamheden uit te besteden aan een 
freelance communicati eadviseur die op uurbasis 
werkzaamheden heeft  uitgevoerd. Ook in 2021 
ontbrak het aan voldoende fi nanciële middelen 
om een beleidsmedewerker aan te stellen ter 
ondersteuning van de Raad van Bestuur. De Raad 
van Bestuur heeft  voor 2022 ti jdelijke fi nanciering 
aangevraagd bij het Fonds Slachtoff erhulp om 
alsnog een beleidsmedewerker aan te kunnen 
stellen ter ondersteuning van de Raad van Bestuur.

In de loop van 2021 heeft  de sti chti ng ook de ANBI 
status verkregen.

Doel

Afbeelding 1. 
Het landelijk netwerk van het Centrum Seksueel Geweld 
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Strategisch meerjarenplan 2020-2022

Het strategisch meerjarenplan van het CSG is 
te vinden op de website. Een drietal punten 
uit het plan die we hier willen noemen zijn de 
doorontwikkeling van de consultf uncti e van 
het CSG, de versterking van positi e CSG en het 
standaardiseren van regionale begroti ngen. Ook 
in 2021 is gewerkt aan verdere consolidering en 
professionalisering van het CSG, zowel op landelijk 
niveau als op regionaal niveau.

Op landelijk niveau heeft  het CSG vier keer per 
jaar overleg met vertegenwoordigers van VWS en 
J&V en de dossierhouder voor Vrouwenopvang en 
Geweld in Afh ankelijkheidsrelati es van de VNG. 
Waar nodig neemt ook de beleidsmedewerker 
maatschappelijke opvang van de gemeente Utrecht 
deel vanwege de fi nanciële verantwoordelijkheid 
namens de 35 centrumgemeenten. Dit overleg 
biedt het CSG de mogelijkheid om onderwerpen 
te agenderen die voor de doorontwikkeling en 
ondersteuning van de 16 centra op regionaal niveau 
van belang zijn. 

Op de agenda van deze ‘landelijke tafel’ is veel 
aandacht uitgegaan naar de uitvoering van het 
Governance onderzoek (door USBO), het Financiën 
onderzoek (door Gupta) en de uitvoer van de pilot 
Eigen Risico voor slachtoff ers. 

De uitkomsten van de pilot Eigen Risico en het 
Governance onderzoek zijn in december 2021 naar 
de Tweede Kamer gestuurd. De resultaten van het 
Governance onderzoek zullen in 2022 door het 
CSG samen met VNG en de ministeries worden 
besproken om gezamenlijk na te gaan op welke 
wijze de aanbevelingen opgevolgd gaan worden. 
Hierbij zullen ook de resultaten van het fi nanciële 
onderzoek nog worden betrokken dat eind 2020 aan 
de Tweede Kamer is opgeleverd. 

In aansluiti ng op de overleggen met de ‘landelijke 
tafel’ is er in het voor- en najaar van 2021 een 
overleg gehouden met de directeuren van VWS, 
J&V en de VNG om ook op dit niveau elkaar te 
informeren en waar nodig de gevolgen van politi eke 
besluitvorming te bespreken. 

De samenwerking en communicati e met de VNG is 
in 2021 geïntensiveerd. In 2021 heeft  het CSG een 
aantal webinars gegeven aan de ambtenaren van de 
35 centrumgemeenten (AO) waar zowel prakti sche, 
procesmati ge als inhoudelijke informati e is verstrekt, 
over onder andere het consorti um online misbruik, 
en de vastgestelde kwaliteitscriteria voor niet-acute 
meldingen (>7 dagen). Ook is het meerjarenplan 
gepresenteerd. Dit heeft  ervoor gezorgd dat het 
gehele AO voorzien is van informati e om hun 
rol als opdrachtgever/fi nancier van de regionale 
samenwerking in de 16 CSG’s opti maal te kunnen 
vervullen. 
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De regionale CSG’s worden gefi nancierd door hun 
centrumgemeenten en maken een eigen jaarverslag.

De sti chti ng Landelijk Centrum Seksueel Geweld 
heeft  voor het jaar 2021 subsidie ontvangen voor de 
fi nanciering van de landelijke functi es van het CSG. 
Deze landelijke functi es zijn noodzakelijk voor het 
functi oneren van het geheel in 2021, zoals website, 
landelijk telefoonnummer, chatf uncti e, scholing, 
communicati e, PR en ondersteuning van de zesti en 
regionale centra door het landelijk bureau. 

De 35 centrumgemeenten hebben de bekosti ging 
van de landelijke functi es op zich genomen. De 
uitkering verloopt via één gemeente; de gemeente 
Utrecht heeft  deze kassiersfuncti e op zich genomen. 
Alle 35 centrumgemeenten dragen via het 
verdeelmodel naar rato bij. 

Conform de subsidie eisen van de gemeente Utrecht 
rapporteert het CSG zowel inhoudelijk als fi nancieel 
over het jaar 2021. Daarbij is het CSG ondersteund 
door het Fonds Slachtoff erhulp (FSH) die de 
fi nanciële verantwoording voor zijn rekening neemt.

Financiering
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Cijfers 2021

In 2021 hebben 1870 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 681 acute slachtoff ers (≤ 7 dagen) 
werd wel contact gezocht met het CSG, maar kwam 
het uiteindelijk niet tot een direct face to face 
contact. Daarnaast is in datzelfde jaar met/over 
3823 slachtoff ers contact geweest die langer dan 
7 dagen geleden zijn misbruikt. In totaal betrof het 
6374 slachtoff ers in het jaar 2021. Vergeleken met 
het jaar 2020 (N = 4777) is het aantal slachtoff ers 
in 2021 gestegen met 33%. Deze toename geeft  
opnieuw aan dat – ondanks COVID-19 – steeds 
meer mensen de weg naar het CSG weten te vinden.

Uit Tabel 1 kan worden opgemaakt dat de verdeling 
acute versus niet-acute slachtoff ers veranderd is 
vergeleken met vorig jaar. Er hebben zich signifi cant 
meer niet-acute slachtoff ers gemeld. 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 op 
medisch vlak. 

Tabel 2 geeft  nadere informati e over de acute 
slachtoff ers ≤ 7 dagen geleden (n = 1870). Daaruit 
is op te maken dat 89,6% een meisje of vrouw 
is. Verder blijkt uit tabel 2 dat bijna een derde 
(32,3%) van de slachtoff ers minderjarig is. Ook 
blijkt dat tenminste een kwart (25,7%) 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: 86,8% stemde in met een watchful 
waiti ng traject door de casemanager, 64,9% 
accepteerde acute medische zorg, en 32,1% geeft  
zelf aan aangift e te hebben gedaan. De politi e is 
een belangrijke samenwerkingspartner van het CSG. 
Ongeveer de helft  (44,9%) van de acute slachtoff ers 
ontving een forensisch medisch onderzoek in 
het CSG met als doel sporen veiligstellen 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.

Van de 1870 acute slachtoffers die direct fysiek contact hadden met het CSG: 

• kreeg 86,8% acute psychologische zorg (watchful waiti ng);
• ontving 64,9% acute medische zorg en; 
• stemde 44,9% in met een forensisch medisch onderzoek in opdracht van de politi e.
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Tabel 1. Jaarcijfers 2021

CSG regio Acuut1 Niet-Acuut Acuut consult2

Amsterdam-Amstelland 183 375 107

Brabant-Oost 227 457 63

Drenthe 42 60 10

Flevoland & Gooi en Vechtstreek 67 149 42

Friesland 67 74 22

Gelderland-Zuid en - Midden 152 280 12

Groningen 84 132 20

Limburg 97 86 22

Noord-Holland 121 233 88

Rotterdam 234 462 80

Twente–Achterhoek 80 186 49

Utrecht 143 366 48

West-Midden Brabant 65 2633 -

Zeeland 23 34 3

Zuid-Holland 204 483 76

Zwolle 81 183 39

Totaal 1870 3823 681
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.
2 onder acuut consult wordt verstaan dat het slachtoffer is gemeld bij een CSG voor zorg en/of onderzoek binnen een week na het meemaken van 
seksueel geweld In 2021, maar tot fysiek contact komt het uiteindelijk niet vanwege verschillende redenen.
3 i.v.m. problemen met registratie vallen binnen dit aantal ook consulten over acute situaties.
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Tabel 2. Achtergrond van, en geboden zorg aan, acute slachtoffers (≤7 dagen geleden) in 2021

Aantal
Meisjes/
Vrouwen <18 jaar

Eerder 
seksueel 
misbruik1

Acute 
medische 
zorg FMO2

Aangift e 
gedaan

Casemanager 
betrokken

Amsterdam- 
Amstelland 183 94,5% 31,7% 23,3% 93,7% 33,9% 23,2% 100,0%

Brabant-Oost 227 77,0% 39,0% 20,0% 61,0% 71,0% 46,0% 68,0%

Drenthe 42 95,2% 52,4% 23,8% 71,4% 54,8% 47,6% 85,7%

Flevoland 
& Gooi en 
Vechtstreek

67 95,5% 29,9% 26,9% 86,6% 34,3% 23,8% 100%

Friesland 67 94,0% 43,0% 40,0% 59,0% 42,0% 34,0% 97,0%

Gelderland- 
Zuid en 
-Midden

152 89,1% 31,1% 26,3% 85,6% 45,4% 30,0% 80,0%

Groningen 84 94,0% 25,0% 17,9% 65,5% 34,5% 33,3% 83,3%

Limburg 97 90,0% 36,0% 25,0% 64,0% 30,0% 44,0% 70,0%

Noord-
Holland

121 94,0% 32,0% 16,0% 64,0% 52,0% 27,0% 86,0%

Rotterdam 234 92,8% 25,5% 34,5% 87,2% 48,1% 27,2% 95,3%

Twente - 
Achterhoek

80 90,0% 44,0% 35,0% 69,0% 35,0% 33,0% 74,0%

Utrecht 143 93,0% 46,0% 26,0% 61,0% 29,0% 26,0% 84,6%

West-Midden 
Brabant

65 94,5% 29,2% 43,1% 50,8% 43,1% 35,4% 96,9%

Zeeland 23 86,0% 39,0% 35,0% 57,0% 35,0% 30,0% 100,0%

Zuid-Holland 204 85,3% 13,2% 12,3% 34,3% 15,2% 96,6%

Zwolle 81 89,0% 37,0% 49,0% 70,0% 77,0% 51,0% 100,0%

Gemiddeld 1870 89,6% 32,3% 25,7% 64,9% 44,9% 32,1% 86,8%

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

Cijfers 2021
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Tabel 3. geeft de stijging van het aantal acute en niet-acute aanmeldingen weer van 2018 t/m 2021. 

2018

Acuut Niet acuut

3000

Aantal meldingen

2500

2000

1500

1000

2019 2020 2021

Cijfers 2021

3500

4000

500

0

Noot: De chatfunctie van het CSG (actief sinds juli 2019) is in de cijfers niet meegenomen.
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Landelijk telefoonnummer

Het landelijke telefoonnummer 0800-0188 is 
grati s en 24/7 bereikbaar. In 2021 zijn 8190 bellers 
te woord gestaan en volgens de vastgestelde 
protocollen in contact gebracht met een 
regionaal CSG. Dit is een toename van 21% 
t.o.v. 2020 (N = 6763).  

Jaar   Aantal telefoontjes

2019   5657
2020   6763
2021   8190 

Chat

Slachtoff ers van seksueel geweld kunnen (anoniem) 
hun verhaal delen via de chat van het CSG om de 
drempel voor hulp te verlagen. Een professionele 
hulpverlener ‘luistert’, geeft  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 16.00 tot 6.00 
uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 
20.00 tot 6.00 uur. In 2021 zijn er in totaal 5237 
chatgesprekken gevoerd door 3500 verschillende 
chatt ers die langer duurden dan vijf minuten en door 
de chatmedewerker zijn aangemerkt als ‘legiti em’. 
Dit is een toename van 37% t.o.v. 2020 (N = 3812). 
In grafi ek 1 is het aantal gesprekken per maand te 
zien in 2020 versus 2021. Van de 3500 chatt ers in 
2021 bleken er 1272 contact te zoeken in de acute 

fase (< 7 dagen). Ook bleken de meeste chatt ers 
adolescenten te zijn (zie grafi ek 2).  

Jaar Chatgesprekken Aantal chatters

2020 3812   2627
2021 5237   3500

Landelijke scholing

Scholing heeft  als doel om een kwalitati ef 
hoogstaande uitvoering van de taken van de 
CSG professionals te borgen. In de CSG’s werken 
tezamen ongeveer 120 casemanagers. In 2021 
kregen alle CSG-casemanagers deze scholing:
• Gatekeeper training door 113 

zelfmoordpreventi e. Casemanagers leren wat 
te doen als ze te maken krijgen met acute 
suïcidaliteit onder cliënten.

• Training acuut online seksueel geweld. 
Casemanagers leren wat te doen als ze te maken 
krijgen met acuut online seksueel misbruik.

• Webinar ‘Levensvragen van slachtoff ers’ 
• Webinar ‘Zelfwaardering’ 
• Op 26 november 2021 vond het jaarlijkse CSG 

congres plaats. Dit congres is bedoeld voor alle 
disciplines werkzaam in het CSG, dus niet alleen 
casemanagers. Het online congres telde ruim 
200 deelnemers en werd georganiseerd vanuit de 
studio van Fabriek69.

Jaar
Aantal chatgesprekken

Aantal chatt ers

2020 3812 2627

2021 5237 3500

Tabel 5 Aantal chatgesprekken en aantal chatters per jaar.
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Grafi ek 1. Aantal gesprekken per maand in 2020 versus 2021

Grafi ek 1. Aantal chatters per leeftijd (in jaren) (n=869)
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Adviesfunctie

Het CSG wordt in haar rol als landelijk 
experti secentrum met regelmaat gevraagd om input, 
samenwerking en advies te leveren voor onder 
andere projecten, campagnes, beleidsstukken en 
wett en. En daar hoort ook de medewerking bij aan 
verschillende onderzoeken vanuit de ministeries. 
Hieronder volgt een selecti e van initi ati even of 
verzoeken waarmee het CSG in 2021 is benaderd:
• In 2021 is de landelijke campagne 

www.watkanmijhelpen.nl die eind 2019 
werd gelanceerd door het ministerie J&V, 
voortgezet. Op meerdere moment heeft  het 
CSG input geleverd en bijgedragen aan diverse 
media producti es die voor de campagne 
ontwikkeld zijn. Doel van de campagne is o.a. 
om de meldingsbereidheid van slachtoff ers van 
seksueel geweld te vergroten.

• Consultati e van het nieuwe wetsvoorstel tot 
wijziging van het Wetboek van Strafrecht en 
andere wett en in verband met de modernisering 
van de strafb aarstelling van verschillende 
vormen van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag (Wet seksuele misdrijven).

• Hulp bij de beantwoording van Kamervragen 
aan de Minister van Justi ti e en Veiligheid over 
geweld en seksuele inti midati e in de trein en op 
het spoor.

• Deelname onderzoek door NSCR naar het 
casemanagement door Slachtoff erhulp 
Nederland bij ernsti ge zeden- en 
levensdelicten: What works bij slachtoff ers 
van ernsti ge gewelds- en zedenmisdrijven?

• Advisering aan Tinder hoe hun klanten te 
informeren over wat te doen na het meemaken 
van seksueel geweld. 

• Inbreng commissiedebat Kindermisbruik en 
Seksueel Geweld d.d. 16 september 2021, 
samen met Amnesty, Rutgers, en Nati onaal 
Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld 
tegen Kinderen.

• In de aanloop naar een regionale aanpak 
seksueel geweld (Landelijke Bouwstenen) is het 
CSG geconsulteerd, zowel landelijk als regionaal.

• Bijdrage aan afl evering van Opsporing Verzocht 
in december 2021 waarin slachtoff ers werden 
geconfronteerd met een hologram van de 
verdachte.

• Consultati e aan de makers van ‘Buiten is het 
feest’, een fi lm van Jelle Nesna over seksueel 
misbruik binnen het gezin.

Innovatieve ontwikkelingen

• Eén landelijke entrée. Het CSG heeft  in oktober 
2021 een visiedocument opgesteld waarin een 
voorstel wordt gedaan voor een inhoudelijke 
en organisatorische doorontwikkeling van de 
zorg voor slachtoff ers van seksueel geweld in 
de vorm van één landelijke entree. Het instellen 
van één landelijke entree voor slachtoff ers 
van kindermisbruik en seksueel geweld samen 
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met politi e, OM, Veilig Thuis en Slachtoff erhulp 
Nederland is een belangrijke stap in het 
verbeteren van de huidige zorg Op deze wijze, 
met het slachtoff er als uitgangspunt, creëren we 
een laagdrempelig en deskundig samenwerkend 
netwerk van ketenpartners, waarin ieder die 
rol kan spelen waar hij/zij het beste in is en 
tegelijkerti jd het geheel meer is dan de som der 
delen. Het CSG wil haar ervaring en experti se 
inzett en voor een eff ecti evere afstemming van 
de verschillende experti ses en opti malisering 
van werkprocessen. In december 2021 heeft  het 
CSG een positi on paper geschreven als bijdrage 
in het rondetafelgesprek met vaste commissie 
voor Justi ti e en Veiligheid over seksueel geweld 
op 9 december 2021. Belangrijkste adviezen 
daarin: (1) Zet door op realisati e van één landelijke 
entree bij het CSG voor alle slachtoff ers van 
seksueel misbruik, zodat slachtoff ers weten 
waar ze het best en snelst terecht kunnen 
voor wetenschappelijk onderbouwde hulp en 
ondersteuning van professionals; (2) Beschouw 
online seksueel misbruik in de aanpak niet anders 
dan offl  ine seksueel misbruik.

• Consorti um Online Seksueel Geweld. Online 
seksueel misbruik is een groeiend probleem. De 
schade voor slachtoff ers is vergelijkbaar met die 
van offl  ine misbruik en vaak liggen beide in elkaars 
verlengde. De doelgroep is dezelfde, de context 
waarin het misbruik plaats vindt, is alleen anders. 
Op dit moment ontbreekt het aan samenwerking 
tussen de hulpverleningsinstanti es en worden 
slachtoff ers van het kastje naar de muur gestuurd: 

zij kunnen nergens terecht voor professionele, 
multi disciplinaire hulp op forensisch, medisch 
en psychologisch vlak. Een ‘one-stop-shop’ zoals 
deze ook voor offl  ine seksueel misbruik bestaat 
bij het Centrum Seksueel Geweld ontbreekt 
voor deze groep. Het CSG is daarom samen met 
het Experti se Centrum Online Kindermisbruik/
Helpwanted (EOKM) en Fier, met steun van Fonds 
Slachtoff er Hulp een consorti um gestart. Het 
consorti um voert een pilot uit waarin het CSG 
niet alleen multi disciplinaire hulp gaat bieden 
aan slachtoff ers van online misbruik, maar ook 
aan de achterkant gekoppeld gaat worden aan de 
backoffi  ces van EOKM en Fier, zodat slachtoff ers 
niet meer tussen wal en schip kunnen vallen. 
De tweejarige pilot wordt geëvalueerd, waarna 
verdere uitbreiding en uitrol plaats kan vinden.

• Onderzoek Early EMDR. In 2021 werd een grote 
gerandomiseerde gecontroleerde studie afgerond 
in het CSG, waarin de eff ecti viteit van vroegti jdige 
EMDR werd vergeleken met ‘care as usual’ in het 
CSG, te weten watchful waiti ng. Watchful waiti ng 
zoals toegepast in een CSG bleek als vroegti jdige 
interventi e eff ecti ef in het verminderen van 
postt raumati sche na het meemaken van een 
verkrachti ng. Dankzij dit onderzoek leren we 
hoe we effi  ciënte zorg kunnen leveren en dus 
geen zorg verspillen, wat erg waardevol is in een 
zorgveld dat onder druk staat.



15Jaarverslag Landelijk Netwerk Centrum Seksueel Geweld 2021 CSG in de media

Landelijke PR en communicatie

Eén van de doelstellingen van het CSG is het 
vergroten van de naamsbekendheid, oomdat bekend 
is dat lang niet alle slachtoff ers en verwijzers het 
CSG al kennen. De communicati estrategie is daar 
voornamelijk op gericht. Maar het vergoten van de 
naamsbekendheid zodat slachtoff ers weten waar 
ze de beste hulp kunnen vinden, is slechts één 
aspect. Het CSG is er ook als kenniscentrum en 
doet dus veel in het opleiden en ondersteunen van 
professionals, en aan publieksvoorlichti ng middels 
website, toolkits en mediaoptreden. Twee keer per 
jaar organiseert het CSG daarom in samenwerking 
met het communicati ebureau Itch een landelijk 
communicati eoverleg met de zesti en regio’s waarin 
landelijk en regionale acti es worden gepland en 
geëvalueerd. Ook maakt het CSG acti ef gebruik 
van de verschillende social mediakanalen (YouTube, 
Instagram, Facebook, Twitt er en LinkedIn) om 
aandacht te vragen voor het onderwerp seksueel 
misbruik en om het CSG breed bekend te maken. 
In 2021 is divers foldermateriaal vernieuwd en 
in sommige gevallen vertaald. Ook zijn er nieuwe 
materialen en producten ontwikkeld met als doel 
het ondersteunen van (potenti ële) slachtoff ers, 
waarvan een selecti e hieronder wordt toegelicht: 
•  Informati ekaart over het sporenonderzoek.

Het ondergaan van een sporenonderzoek (ook 
wel forensisch medisch onderzoek genoemd) 
is niet niks. Daarom is een informati ekaart 
ontwikkeld voor slachtoff ers om te verduidelijken 
wat een sporenonderzoek inhoudt en waarom dit 
van meerwaarde kan zijn. 

• Voorlichti ngsplaat voor pubers. 
Speciaal voor pubers is een voorlichti ngsplaat 
ontwikkeld waarmee aan de hand van tekeningen 

wordt uitgelegd wat zij kunnen verwachten als 
zij zich melden in het CSG als het misbruik net 
is gebeurd. Hiermee wordt beoogd de drempel 
te verlagen om naar het CSG te komen. De 
totstandkoming is mogelijk gemaakt door Psyfl ix 
m.b.v. een benefi etwebinar. 

• Online hulptool.
Met fi nanciering van het programma Geweld 
Hoort Nergens Thuis heeft  het CSG een online 
hulptool ontwikkeld. De tool is bedoeld om 
kinderen, jongeren en volwassenen die hulp 
zoeken na het meemaken van seksueel geweld 
te informeren over de mogelijkheden op herstel 
en waar ze hiervoor terecht kunnen. De tool is te 
vinden op de website van het CSG en is in 2021 
gelanceerd. 

• Toolkit studenten. 
Het CSG Utrecht heeft  een toolkit ontwikkeld 
voor studenten(verenigingen) en voor mbo’s, 
hogescholen en universiteiten om seksueel 
geweld bespreekbaar te maken binnen en 
buiten de klaslokalen. Dit naar aanleiding van 
het onderzoek van Amnesty Internati onal 
waaruit blijkt dat één op de ti en studentes 
wordt verkracht ti jdens haar studententi jd, 
ook zou 1% van de mannelijke studenten een 
verkrachti ng meemaken. De toolkit is van het 
CSG Utrecht overgenomen om landelijk in te 
zett en, en is daarnaast vertaald in het engels. De 
toolkit heeft  als mott o: Stop the shame! https://

centrumseksueelgeweld.nl/toolkit-studenten/

• Campagne chat. 
Eind 2021 is het CSG een landelijke online 
campagne gestart om de chat onder de aandacht 
te brengen. De campagne loopt door tot in het 
voorjaar van 2022.

CSG in de media
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Media

De voorzitt er van de Raad van Bestuur is woordvoerder voor de media waar het de landelijke berichtgeving 
over het CSG betreft . Zij is vele malen landelijk acti ef geweest om meer aandacht, kennis en bewustwording 
over seksueel misbruik bij het algemene publiek te bereiken (en wat het CSG vervolgens kan betekenen voor 
slachtoff ers). Ook wordt zij vanuit haar expert-rol en de rol van het CSG als landelijk kenniscentrum acti ef 
benaderd door TV, radio en kranten om ontwikkelingen en incidenten te duiden. 
Een selecti e van media-aandacht is hieronder te vinden: 

Documentaire Sunny Bergman. Victi m blaming. 
https://www.watkanmijhelpen.nl/victim-blaming/documentaire-sunny-bergman

Opsporing verzocht. Verkrachti ngszaak met 3D animati e van pleger. 
https://opsporingverzocht.avrotros.nl/nieuws/item/confrontatie-slachtoff ers-in-zedenzaak-met-3d-

animatie-van-dader/

Jeugdjournaal. Zitt en kinderlokkers alti jd in witt e busjes? 
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2383694-podcast-zitten-kinderlokkers-altijd-in-witte-busjes.html

LINDA. Seksueel misbruik kan elk kind overkomen
https://www.linda.nl/nieuws/seksueel-misbruik-kan-elk-kind-overkomen/

Volkskrant. Een op de ti en studentes zonder toestemming gepenetreerd. 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/een-op-de-tien-studentes-in-studiejaren-zonder-

instemming-gepenetreerd-verkrachting-is-meestal-niet-de-man-in-de-bosjes~bb1a426b/

• Boekje #nietjouwschuld. 
Het CSG maakte speciaal voor slachtoff ers het 
boekje #nietjouwschuld. In dit boekje staan 
ervaringsverhalen en informati e over onder 
andere therapie, gevolgen van seksueel geweld en 
beschikbare hulpinstanti es. Het boekje is in druk 
verkrijgbaar, maar ook grati s te downloaden via de 
website.
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Landelijke 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. In totaal is de CSG website 
156.088 keer bezocht in 2021. Dit is gedaan door 119.338 unieke gebruikers. Het ‘aantal gebruikers’ is het 
aantal personen dat minimaal eenmaal de website heeft  bezocht. Vergeleken met 2020 is het websitebezoek 
met 30% gestegen. In dat jaar werd de site 119.249 keer bezocht door 96.103 unieke bezoekers.

De website is een belangrijk middel in de communicati e. Daarom is deze in 2021 conti nu aangepast en 
voorzien van nieuwe content en uitgebreid met vlogs en fi lmmateriaal, zoals:

• Online hulptool.
De hulptool is beschikbaar op de homepage van de website van het CSG. 

• Toolkit studenten. 
De toolkit voor studenten is grati s te downloaden op de website van het CSG, en is ook in het Engels 
verkrijgbaar.

• Blogserie Ilonka:
Ilonka (32) werd misbruikt door haar atleti ektrainer. In een ti endelige boogserie vertelt zij over haar 
herstelproces. Zie: https://centrumseksueelgeweld.nl/het-verhaal-van-ilonka/

• Diverse themapagina’s. 
zoals: aangift e doen na seksueel geweld, sexti ng en online seksueel misbruik, informati epagina voor 
scholieren en studenten. 

• Engelstalige animati e. 
Over het Centrum Seksueel Geweld.

• Aanvulling kinderpagina: 
De kinderpagina op de website is aangevuld met onder andere veelgestelde vragen en een tool om je eigen 
veilige plek te creëren.
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Jaar
Aantal gebruikers  
(persoonsnivieau)

Sessies 
(bezoeken website)

2019 98.715 116.689

2020 96.103 119.249

2021 119.338 156.088

.

Tabel 6. Aantal gebruikers en aantal bezoeken van de CSG-website
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Centrum Seksueel Geweld

Contactgegevens

Telefoon: 088-7554113

E-mail: info@centrumseksueelgeweld.nl
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