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2.  Team

Slachtofferhulp Antwerpen maakt deel uit van CAW (Centrum Algemeen 
Welzijnswerk) Antwerpen. Het is een dynamische organisatie die de voorbije 
jaren snel geëvolueerd is.

Binnen Slachtofferhulp zijn er 1 teamcoördinator, 2 juristen en verschillende 
hulpverleners met een sociale opleiding (maatschappelijk werk, toegepaste 
psychologie, enz.) werkzaam. Gemiddeld bestaat het team van Slachtofferhulp 
uit 9,2 fulltime equivalent. 

Er zijn ook vrijwilligers verbonden aan de werking. Het aantal vrijwilligers 
varieert. Wanneer nodig wordt er een nieuwe basisopleiding georganiseerd.

Alle medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim/
geheimhoudingsplicht.

Binnen het team zijn er verschillende collega’s die zich inzetten voor een 
bepaald thema zoals kinderen en jongeren, IFG, herstel, zedenfeiten, verkeer 
en rouw. Deze teamleden leggen heel wat contacten met andere organisaties 
en blijven zich verder verdiepen in het thema. Zij delen deze informatie ook 
binnen het team (beroepskrachten en vrijwilligers). 

Twee teamleden nemen de vrijwilligerswerking op zich 
(vrijwilligerscoördinatoren). 

1.  Missie 

Slachtofferschap kan kwetsbaarheid teweegbrengen op verschillende 
levensdomeinen (politioneel, juridisch, administratief, financieel, medisch, 
sociaal, relationeel, emotioneel, ...). Daarom biedt Slachtofferhulp integrale, 
kosteloze en vertrouwelijke ondersteuning op maat van de  cliënt. Deze 
ondersteuning heeft tot doel om terug te kunnen functioneren op die 
verschillende levensdomeinen en om secundaire victimisering te voorkomen.
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3. Werkingsgebied

Binnen het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn er 3 afdelingen: 
Antwerpen, Mechelen en Turnhout.

Het werkingsgebied van Slachtofferhulp Antwerpen bevat volgende (deel)
gemeenten: Aartselaar, Boechout, Boom, 
Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Burcht, 
Broechem, Edegem, Emblem, Essen, 
‘s-Gravenwezel, Halle, Hemiksem, 
Hoevenen, Hove, Kalmthout, 
Kapellen, Kontich, Lint, Loenhout, 
Massenhoven, 
Mortsel, Niel, 
Oelegem, 
Oostmalle, 
Pulderbos, 
Pulle, Ranst, Reet, 
Rumst, Schelle, 
Schilde, Schoten, 
Sint-Job-in-’t-Goor, 
Sint-Lenaarts, Stabroek, 
Terhagen, Viersel, 
Vremde, Waarloos, 
Westmalle, Wijnegem, 
Wommelgem, Wuustwezel, 
Zandhoven, Zoersel en 
Zwijndrecht. 

4. Doelgroep

De doelgroep die wij beogen zijn slachtoffers van misdrijven (al dan niet 
aangegeven bij de politie). Het kan gaan om inbraak, verkrachting, moord, 
diefstal, partnergeweld, stalking, enz.

Ook nabestaanden van zelfdoding kunnen bij Slachtofferhulp terecht.

Slachtoffers van rampsituaties (bv. aanslagen Zaventem 22/03/2016) en van 
verkeersongevallen met ernstige gekwetsten of met dodelijke afloop kunnen 
tevens bij ons terecht. 

Wij begeleiden rechtstreekse slachtoffers, maar ook getuigen en na(ast)
bestaanden (bv. familie, collega’s). 

Ook kinderen kunnen bij Slachtofferhulp terecht. We bieden individuele 
begeleidingen aan kinderen vanaf ongeveer 6 jaar (lagere schoolleeftijd). We 
coachen ook ouders, leerkrachten, e.d. in de zorg en opvang van kinderen die 
slachtoffer zijn geworden.  

Bij de aanmelding baseren we ons op 3 selectiecriteria:

• Er is sprake van een misdrijf en/of een schokkende of traumatische 
gebeurtenis met mogelijke politionele en/of gerechtelijke interventie (het is 
niet noodzakelijk dat er een PV werd opgesteld);

• Het is recent (minder dan een 1 jaar geleden);

• Naar aanleiding van de gebeurtenis ervaart men problemen 
in het dagelijks functioneren (bv. slecht slapen, flashbacks, 
concentratieproblemen, …) en/of heeft men juridische vragen.

Antwerpen

Zwijndrecht

Heminksem

Essen

Kalmthout
Wuustwezel

Brecht

Brasschaat

Kapellen
Stabroek

Malle

Schoten
Schilde

Zoersel

Zandhoven

Ranst

Wijnegem

Wommelgem

Mortsel

Borsbeek

Boechout

Hove

Edegem

Lint

Aartselaar
Kontich

Lint

Schelle

Boom
Rumst



8 9

Enkele opmerkingen:

• Een natuurlijk overlijden of een ongeval (bv. val van een trap) behoort niet 
tot onze doelgroep. Wanneer de doodsoorzaak echter nog niet gekend is 
en het gaat om een verdacht overlijden, kunnen de nabestaanden bij ons 
terecht. Blijkt na onderzoek de doodsoorzaak een misdrijf of zelfdoding 
te zijn, kunnen mensen verdere begeleiding krijgen. Wanneer het een 
natuurlijk overlijden/ongeval blijkt te zijn, wordt er verwezen naar een 
andere dienst.

• Veroorzakers van een verkeersongeval kunnen begeleiding krijgen 
bij Slachtofferhulp wanneer er geen sprake is van verzwarende 
omstandigheden. Veroorzakers van een verkeersongeval met verzwarende 
omstandigheden (bv. vluchtmisdrijf, alcoholintoxicatie, …) worden 
telefonisch onthaald. 

• Slachtoffers van een woningbrand kunnen bij ons terecht wanneer de 
brand werd veroorzaakt door een misdrijf.

• Arbeidsongevallen kunnen niet terecht bij Slachtofferhulp. Ter uitzondering 
dat het ongeval werd veroorzaakt door een feit dat behoort tot onze 
basisdoelgroep (bv. een verkeersongeval, een ramp).

• Slachtofferhulp neemt geen bemiddelingsrol op. 

5. Hoe komt een slachtoffer bij 
Slachtofferhulp terecht?

De Dienst Slachtofferhulp kan op verschillende manieren ingeschakeld worden.

Een slachtoffer kan zelf contact opnemen met de dienst. Dit is vaak het geval 
als iemand uit de omgeving het slachtoffer heeft geïnformeerd over het 
bestaan van Slachtofferhulp. Deze contactname gebeurt meestal telefonisch of 
per mail. 

Ook kan een slachtoffer bij de Dienst Slachtofferhulp terechtkomen door een 
verwijzing van iemand uit de omgeving; vb. politionele en justitiële diensten, 
huisartsen, ziekenhuizen, … Indien een slachtoffer de toestemming geeft om 
zijn/haar persoonsgegevens aan ons door te geven, kunnen wij zelf contact 
opnemen met het slachtoffer. Dit draagt bij tot het laagdrempelige aanbod van 
onze dienst.

Er zijn samenwerkingsakkoorden met de politionele en justitiële diensten. 
In sommige gevallen zijn zij verplicht om de slachtoffers uitleg te geven 
over Slachtofferhulp en naar onze dienst te verwijzen (zie bijlage 1, pagina 
21). Dergelijke doorverwijzing gebeurt meestal door middel van een 
doorverwijsstrookje (zie bijlage 2, pagina 23).
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Elke dinsdag overlopen wij met ons team de trajectlijst en worden er dossiers 
opgenomen door de beroepskrachten en vrijwilligers die hier ruimte voor 
hebben. We streven een zo kort mogelijke wachttijd na. 

Wanneer een collega een dossier opneemt, wordt hij/zij de contactpersoon 
in dit dossier. Hij/zij belt de cliënt op om een gesprek te plannen. Voor een 
gesprek voorzien wij ongeveer 1 uur.  In een eerste gesprek praten we over 
de feiten (in hoeverre de cliënt hier iets over wil vertellen) en de gevolgen 
hiervan op verschillende vlakken (lichamelijk, emotioneel, juridisch, …). Indien 
telefonisch de hulpvraag nog niet (helemaal) duidelijk was, proberen we deze 
nu duidelijk te krijgen en lichten we ons hulpverleningsaanbod toe. 

Tijdens volgende gesprekken komen de verschillende aspecten van het 
slachtofferschap aan bod. Samen met de cliënt wordt gezocht naar wat 
helpend is voor hem/haar in het verwerkingsproces (bv. een stappenplan rond 
angst, ontspanningsmogelijkheden zoeken, …) en op juridisch/praktisch vlak 
(bv. toeleiding naar Slachtofferonthaal Parket, contact met de verzekering, …). 
Bij zaken die niet behoren tot onze bevoegdheid en problemen die een meer 

6. Wat biedt Slachtofferhulp?

De Dienst Slachtofferhulp biedt eerstelijnshulp. Slachtofferhulp is rechtstreeks 
toegankelijk, laagdrempelig, niet therapeutisch en gratis. We bieden 
emotionele, juridische en praktische informatie en ondersteuning aan naar 
aanleiding van de feiten.

Slachtofferhulp is geen crisisdienst en daarom is er ook geen 24u-permanentie. 
Iedere werkdag wordt er een halve dag telefonische permanentie voorzien 
(maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12.30 u en dinsdag van 
13 tot 16 u). Tijdens deze permanentie behandelen we nieuwe aanmeldingen. 
Ook alle inkomende oproepen en e-mails worden beantwoord. Wanneer 
er buiten de permanentie-uren wordt gebeld, kan er een bericht nagelaten 
worden op het antwoordapparaat.

Wanneer een cliënt bij ons wordt aangemeld, doen we in eerste instantie een 
verkennend telefoongesprek. Op die manier maken we een eerste inschatting 
van het soort hulp de cliënt nodig heeft en kunnen we eventueel al eerste 
informatie meegeven (de weg van een proces verbaal, welke reacties zijn 
normaal, …). Wanneer de cliënt hulp van onze dienst wenst en wij inschatten 
dat wij effectief een meerwaarde kunnen betekenen, wordt hij/zij op onze 
trajectlijst (wachtlijst) geplaatst. We bevragen dan ook enkele praktische zaken: 
zijn er ook kinderen in het gezin die begeleiding wensen, is er een tolk nodig, 
op welke momenten kunnen de gesprekken plaatsvinden en op welke locatie. 
De dossiers worden in chronologische volgorde op de trajectlijst geplaatst. 

Bij intrafamiliaal geweld vragen we aan cliënten om tot bij ons op het bureau 
in Deurne te komen. Indien dit om uitzonderlijke redenen (bv. lichamelijke 
gezondheid) niet lukt, kunnen we een veilige plaats in de buurt zoeken (bv. bij 
een OCMW). Bij niet-intrafamiliaal dossiers bestaat de mogelijkheid dat we ook 
aan huis komen. 

11
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gespecialiseerde aanpak vragen, verwijzen we door naar andere diensten (bv. 
OCMW, therapie, advocatuur, …). 

De begeleiding kan maximum ongeveer één jaar duren. Wanneer er na deze 
termijn juridisch nog een procedure lopende is, kan er in het kader hiervan nog 
wel contact zijn.  

Gesprekken kunnen plaatsvinden buiten de kantooruren. Een gesprek kan tot 
19u van start gaan. Vrijwillige medewerkers kunnen hier flexibeler in zijn en 
kunnen soms ook een gesprek aanbieden in het weekend. 

Een groepsonthaal kan georganiseerd worden wanneer er een groep 
mensen betrokken is bij bepaalde feiten (bv. een overval op het werk). Bij 
een schokkende gebeurtenis heeft iedere persoon vaak een bepaald deel 
van de feiten meegemaakt en/of herinnert men zich maar een deel van de 
puzzel. In een groepsonthaal kan een duidelijk en realistisch totaalbeeld 
worden gemaakt. Er wordt tijd en ruimte geboden voor ieders verhaal (feiten), 
gedachten (denken), gevoelens (voelen) en gedragingen/beslissingen (doen) 
op het moment van de feiten en in het hier en nu. Op dit laatste ligt de meeste 
nadruk. Er wordt ook informatie gegeven die relevant is voor de groep (bv. 
het verwerkingsproces, het rouwproces, juridische informatie, …). Op het 
einde wordt het groepsgesprek samengevat en kunnen er enkele afspraken 
gemaakt worden (bv. extra veiligheidsvoorschriften, beroep kunnen doen op 
een interne psycholoog, ...). Het is niet noodzakelijk dat al deze fasen worden 
doorlopen. Afhankelijk van de aard van de vraag kan dit worden aangepast; 
er wordt steeds op maat gewerkt (bv. enkel psycho-educatie over het 
verwerkingsproces). 

Derden (bv. huisarts, werkgever, andere hulpverlener, …) kunnen telefonisch bij 
ons terecht voor een consult waarbij we de situatie verkennen en waarbij we 
hen informatie geven (bv. over de mogelijkheden van onze dienst). 

Zo nodig kunnen de juristen een verzoekschrift tot financiële tegemoetkoming 
indienen bij de Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van 
Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders.

Op vraag van zowel interne als externe partners zoals wijkteams, politiezones, 
CLB’s, enz. worden er vormingen gegeven rond allerlei thema’s die te 
maken hebben met de slachtofferproblematiek. Het kan gaan om thema’s 
zoals het verwerkingsproces bij kinderen, rouwverwerking bij volwassenen, 
kinderen die getuige zijn van intrafamiliaal geweld, ... De vormingen hebben 
een sensibiliserende functie, bieden psycho-educatie en reiken concrete 
methodieken aan om slachtoffers te ondersteunen. 
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7. Vrijwilligers

Slachtofferhulp Vlaanderen kiest er bewust voor om in de hulpverlening aan 
slachtoffers ook te werken met vrijwilligers. 

Dit is niet vanuit economische overwegingen, maar vanuit een duidelijke visie 
die behoort tot het project “Burgers voor Burgers”.

Het werken met vrijwilligers heeft verschillende voordelen:

• Goed opgeleide vrijwilligers kunnen slachtoffers als een goed 
geïnformeerde buur bijstaan bij de (eerste) verwerking. De vrijwilliger is 
bekwaam om deze mensen op te vangen en de juiste en nodige informatie 
te geven.

• De vrijwilliger stelt een gebaar dat gericht is op herstel en dit vanuit een 
belangeloze inzet. Het is een unieke kans tot herstel in het vertrouwen in 
de samenleving. Vaak is het slachtoffer onrecht aangedaan door iemand 
uit de maatschappij en uit diezelfde maatschappij komt er nu iemand 
helpen.

• Slachtoffers zijn geen zieke of gestoorde mensen. Zij hebben normale 
reacties op een abnormale situatie. Pathologisering en medicalisering van 
de slachtofferproblematiek wordt vermeden.

• Het werken met vrijwilligers heeft een sterk drempelverlagend effect. 
Sommige slachtoffers voelen zich meer op hun gemak, zijn meer open en 
vertellen gemakkelijker hun verhaal aan een vrijwilliger.

• Vrijwilligers hebben vaak meer mogelijkheden wat betreft de flexibiliteit. 
Zij kunnen vaker buiten de kantooruren met cliënten afspreken, eventueel 
zelfs in het weekend. 



• Wanneer de verwerking van slachtoffers problematisch verloopt, kunnen 
vrijwilligers de drempelverlagende schakel zijn naar een doorverwijzing.

• Vrijwilligers maken meer intensieve en langdurige begeleidingen mogelijk.

• Dankzij de vrijwilligers kunnen meer slachtoffers bereikt worden en dit 
zeer snel na de feiten.

• Vrijwilligers werken mee aan preventie omdat hun inzet ook in hun 
onmiddellijke omgeving effecten heeft; bv. vertellen over de dienst, hun 
taken, de gerechtelijke procedure, de mogelijke reacties van slachtoffers, …

Om de kwaliteit van onze hulpverlening te verzekeren, kan niet iedereen 
zomaar vrijwilliger worden bij Slachtofferhulp. Kandidaat-vrijwilligers worden 
volgens strikte selectiecriteria geselecteerd. Zij krijgen een intensieve 
basisopleiding waarna een tweede selectiemoment plaatsvindt. Eenmaal aan 
het werk, hebben zij een frequent individueel contact met hun individuele 
coach (één van de vrijwilligerscoördinatoren of een andere collega) over hun 
interventies. 

De vrijwilligers hebben om de 6 weken 
supervisie in groep en krijgen regelmatig 
een vorming over thema’s die relevant 
zijn voor de begeleidingen binnen 
Slachtofferhulp. Jaarlijks vindt er een 
functioneringsgesprek plaats.

Vrijwilligers begeleiden alle thema’s, 
uitgezonderd intrafamiliaal geweld.
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8. Bewaken van de kwaliteit van het 
hulpverleningsaanbod

De dienst Slachtofferhulp streeft naar kwaliteit in de hulpverlening:

• De beroepskrachten volgen geregeld vorming; in team, alsook individueel.

• Er is tweewekelijks teamoverleg en tweewekelijkse teamintervisie/
supervisie waarin we casussen bespreken. 

• Er is een voortdurende opvolging van de ontwikkelingen binnen de 
slachtofferproblematiek en overleg hieromtrent met andere diensten 
Slachtofferhulp.

• Vanuit Slachtofferhulp hebben we regelmatig contact met de verschillende 
actoren van de slachtofferzorg.

• Slachtofferhulp signaleert leemtes en problematieken binnen de 
slachtofferzorg via bestaande netwerken en overlegfora. 

• Onze vrijwillige medewerkers worden zeer intens opgevolgd.
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9. Het verhaal van mevrouw Janssens

Mevrouw Janssens is slachtoffer geworden van een handtasdiefstal. Zij komt 
bij de politie, waar de verbalisant haar uitlegt dat er een Dienst Slachtofferhulp 
bestaat. Mevrouw Janssens zou graag gebruik maken van de hulpverlening van 
Slachtofferhulp.

De politiebeambte maakt een doorverwijsstrookje op. Hij vult alle essentiële 
gegevens in en vraagt mevrouw Janssens of het goed is dat hij deze gegevens 
aan de Dienst Slachtofferhulp doorgeeft. Mevrouw Janssens gaat hiermee 
akkoord en ondertekent het doorverwijsstrookje. De politieman mailt het 
doorverwijsstrookje zo spoedig mogelijk naar Slachtofferhulp.

Wij krijgen het doorverwijsstrookje met de gegevens van mevrouw Janssens, 
slachtoffer van een handtasdiefstal. We nemen zo snel mogelijk (in de meeste 
gevallen diezelfde dag nog) contact op met mevrouw Janssens. We vragen haar 
wat er is gebeurd en geven haar uitleg over wat onze dienst kan bieden.

Mevrouw Janssens praat over het gebeurde en zegt dat ze inderdaad hulp 
wenst. Wij overlopen met haar een aantal praktische zaken (kan ze tot bij ons 

komen of heeft ze liever een huisbezoek? Op welke momenten is dit mogelijk? 
Waar woont ze?, …).

Mevrouw Janssens wordt op de trajectlijst geplaatst. We bespreken deze lijst 
op dinsdag en bekijken wie van de collega’s het dossier kan opnemen. Deze 
collega belt haar op en plant een eerste gesprek bij haar thuis. 

Tijdens dit eerste gesprek vertelt mevrouw Janssens over wat haar is 
overkomen en welke gevolgen ze hiervan ondervindt. 

• Juridisch: Mevrouw Janssens zit met veel vragen: Wat als de daders niet 
gevonden worden? Wie gaat de schade betalen? Hoe kan ze te weten 
komen of de daders al dan niet moeten voorkomen voor de rechtbank? 
Hierover wordt uitleg gegeven en ze krijgt ook enkele brochures.

• Emotioneel: Mevrouw Janssens wil er over praten en stelt zich de vraag 
of het wel normaal is dat ze sindsdien angstig is op straat. Ze slaapt 
moeilijk en ook heeft ze problemen om zich te concentreren. We spreken 
met haar over het verwerkingsproces en over de mogelijke reacties na 
een schokkende gebeurtenis. Haar reacties zijn normale reacties op een 
abnormale gebeurtenis. Ze krijgt hierover ook een folder.

Mevrouw Janssens had nood aan zo’n gesprek en is tevreden dat er iemand 
naar haar wou luisteren. Ze wenst nog een tweede gesprek. Ze wil het ook 
hebben over hoe ze veranderd is sinds de feiten ten opzichte van haar man en 
kinderen. Een nieuwe afspraak wordt gemaakt binnen 2 weken. Nadien volgen 
er nog verschillende gesprekken. Na enige tijd wordt er geen nieuwe afspraak 
meer gemaakt. Mevrouw Janssens denkt dat het wel zal lukken. Ze voelt zich 
beter en de rechtszaak heeft plaatsgevonden. De begeleider stelt voor om 
haar een maand later nog eens op te bellen om te horen hoe het gaat. Na 
dit telefoontje wordt de begeleiding afgerond. Mevrouw Janssens mag altijd 
terugbellen als ze nog vragen heeft of met iets zit.
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Bijlage 1
De samenwerking tussen de politie 
en de Dienst Slachtofferhulp

Misdrijf

Doorverwijsstrook 
met 

persoonsgegevens 
naar Slachtofferhulp 
verzenden (binnen de 

2 werkdagen)

Klacht bij de politie

Proces-verbaal naar 
parket + aanbod 
slachtofferhulp

Slachtoffer 
akkoord?

Gegevens van 
Slachtofferhulp 

worden meegegevens

Begeleiding door 
vrijwilliger

Begeleiding door 
beroepskracht

Doorverwijzing

Mag voor alle slachtoffers, moet 
voor slachtoffers van inbraak of 
na oogcontact met de dader.

Politie zorgt voor:
• informatie
• ondersteuning
• verwijzing

Ja

Nee

Verkennend 
telefoongesprek
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Ik, ondergetekende,

• slachtoffer

• getuige

• betrokkene

• na(ast)bestaande (relatie als nabestaande:   )

machtig de Dienst Slachtofferhulp van Antwerpen mij te contacteren in 
verband met mijn klacht inzake:
(bij overlijden: naam overledene:     )

Rijksregisternummer:

Adres van het slachtoffer:

Telefoonnummer van het slachtoffer:

Naam en graad verbalisant:

Nummer van het proces-verbaal:

Politiedienst:

Datum klachtneerlegging:

• IFG

Handtekening van het slachtoffer en datum:

Formulier zo vlug mogelijk terug te zenden (ten laatste op de 2e werkdag) naar de Dienst 
Slachtofferhulp, Cornelis Schutstraat 28, 2100 Deurne, T: 03 328 2030, 
slachtofferhulp@cawantwerpen.be

Bijlage 2
Formulier voor verwijzing naar de 
Dienst Slachtofferhulp





Dienst Slachtofferhulp
Cornelis Schutstraat 28, 2100 Deurne

T: 03 328 20 30 
slachtofferhulp@cawantwerpen.be

www.caw.be


