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Bestuursverslag

Al 25 jaar in de bres voor slachtofferschap
Slachtofferschap kan iedereen op elk
moment overkomen. Stichting Achmea
Slachtoffer en Samenleving (SASS)
vindt het belangrijk om in te zetten op
het versterken van empowerment en
veerkracht van slachtoffers.

Op 30 december 1994 is SASS opgericht. SASS wil een bijdrage
leveren aan de (wetenschappelijke) kennis van slachtofferschap,
om de positie van slachtoffers te verbeteren of om slachtofferschap te voorkomen. SASS stimuleert en financiert (onderzoeks)
projecten op het gebied van slachtofferschap. De gefinancierde
projecten richten zich op voorlichting, preventie of behandeling
van slachtoffers.
SASS is geen onderzoeksinstituut en verricht niet zelf
slachtofferhulp. SASS is een stichting met een onafhankelijk
bestuur. Door het stimuleren van (onderzoeks)projecten wil
SASS een bijdrage leveren aan het beter positioneren van
slachtoffers in de samenleving.
SASS beschikt sinds 2008 over de ANBI-status en is statutair
gevestigd aan de Handelsweg 2, 3707 NH Zeist.

Statutaire doelstellingen
De doelstellingen van SASS zijn in de statuten omschreven als:
•	het algemeen belang bevorderen door innovatieve activiteiten en
projecten te initiëren, stimuleren en financieel te ondersteunen,
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die zich middels onderzoek, voorlichting en preventieve
activiteiten richten op:
- verbetering van de kwaliteit van de hulpverlening aan
slachtoffers door onder meer politie en justitie, instellingen
in de gezondheidszorg, verzekeraars en maatschappelijke
hulpverlenende instanties
- re-integratie van slachtoffers in de samenleving
- bevordering van de sociale zelfredzaamheid van (potentiële)
slachtoffers
•	de resultaten van deze activiteiten en projecten vertalen naar
en voor de samenleving, waaronder de verzekeringsbranche en
hulpverlenende instanties
•	het publiek en betrokken partijen bewuster maken van en
bekender met de positie van slachtoffers in de samenleving door
voorlichting, publicaties en conferenties over de resultaten van
de activiteiten en projecten van SASS.
SASS ontvangt een jaarlijkse financiële donatie van Vereniging
Achmea om haar doelstellingen te realiseren. Met deze
middelen financiert SASS (mede) projecten rondom het thema
slachtofferschap.
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Positionering vanuit focus
Het bestuur van SASS heeft in 2014 op basis van kennis en
ervaring en bestudering van haar eigen historie en de relevante
trends in de wereld van de slachtofferhulp een vertaling gemaakt
naar speerpunten voor de periode 2014-2018. Deze zijn
geformuleerd in het beleidsplan 2014-2018.
Er is gekozen voor twee speerpunten:
1.	Het verbeteren van de positie van slachtoffers van een ernstig
verkeersongeval
2.	Het verbeteren van de positie van slachtoffers in de zorg
Voor deze twee categorieën slachtoffers initieert SASS zelf
proactief projecten.
Daarnaast ziet SASS nog drie andere categorieën slachtoffers
waarvoor aandacht gewenst is:
1. Slachtoffers in de publieke dienstverlening
2. Slachtoffers van huiselijk geweld
3. Nieuwe type slachtoffers, zoals slachtoffers van cybercrime
In deze drie categorieën neemt SASS zelf minder initiatief voor
projecten.
Ook in 2018 heeft SASS gewerkt vanuit deze speerpunten. Dit
heeft geleid tot een scherpere positionering van SASS, met
toename van het aantal projectaanvragen en een transparante
beoordeling van deze aanvragen.

Beoordeling aanvragen
Het bestuur streeft naar een actuele en concrete uitwerking van
deze speerpunten. Dat komt onder meer tot uiting in de eisen
die aan projectenaanvragen worden gesteld om voor financiële
ondersteuning in aanmerking te komen. De belangrijkste criteria bij
het beoordelen van aanvragen zijn aansluiting bij de doelstellingen
en speerpunten van SASS en de praktische toepasbaarheid.
Zo moeten in onderzoek en andere activiteiten waarvoor
financiële ondersteuning wordt gevraagd de positie en het
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belang van het slachtoffer centraal staan; projecten dienen
innovatief van aard te zijn en de resultaten moeten binnen een
redelijke termijn kunnen worden opgeleverd en vervolgens
implementeerbaar en praktijk georiënteerd zijn.
Belangrijk daarbij is dat onderzoeken en projecten een zeker
draagvlak hebben door betrokkenheid van verschillende partijen.
De praktijk heeft uitgewezen dat een breed draagvlak de
kwaliteit van de resultaten van het project ten goede komt en
dat het de daadwerkelijke implementatie van de resultaten
bevordert, omdat immers meer partijen daar belang bij hebben.
En daar heeft het slachtoffer baat bij.

9 nieuwe projecten gehonoreerd
Beoordeling van projectaanvragen gebeurt in de bestuursvergaderingen, die eens per kwartaal worden gehouden.
Daarnaast heeft SASS in 2018 een call voor onderzoeken uitgezet
rondom het speerpunt ’Slachtoffers in de zorg’. Deze oproep
was een open uitnodiging aan universiteiten en andere instanties
om projectaanvragen in te dienen, gericht op het verbeteren
van de positie van ernstige verkeersslachtoffers. Tijdens een
bijeenkomst op 14 juni 2018 zijn na een voorselectie een aantal
aanvragers in de gelegenheid gesteld via een pitch SASS te
inspireren en te overtuigen van nut en noodzaak van de
aanvraag. Uiteindelijk zijn drie aanvragen gehonoreerd (OPEN in
de eerste lijn, Goed Opgelost en Slachtoffers aan het woord).
In totaal heeft SASS in 2018 19 projectaanvragen ontvangen.
Hiervan zijn 9 projecten gehonoreerd met een financiële bijdrage
van totaal € 426.450
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In ziekenhuizen is steeds meer aandacht voor openheid
bij klachten en calamiteiten. Maar hoe gaan huisartsen
daarmee om? En zijn slachtoffers geholpen met bestaande
klachtenprocedures? Roland Friele, adjunct-directeur
van onderzoeksinstituut Nivel, is initiator van het project
‘OPEN in de eerste lijn’. Het project is gericht op een
correcte behandeling van slachtoffers, wanneer er iets
misgaat in huisartsenposten en -praktijken. “Ongemak met

Openheid bij
calamiteiten, ook in
de eerste lijn

bestaande procedures is voor ons reden geweest om dit
project te starten.”
In 2016 werden 410 calamiteiten in de huisartsenzorg gemeld bij IGZ. Dat is ongeveer 1/3 van het
aantal calamiteiten in ziekenhuizen. Onduidelijk is hoe hiermee wordt omgegaan. Welke procedures
worden gevolgd? En werken die wel voor de slachtoffers? Roland Friele en zijn team buigen zich
over die vragen. “Als er dingen mis gaan in de gezondheidszorg, zijn er formele manieren om erop
te reageren. Die procedures zijn vooral gericht op waarheidsvinding en creëren een arena van
klager tegenover aangeklaagde. Daardoor wordt het conflict alleen maar groter, het is wrijven in
de vlek. En dat vergroot de impact van de calamiteit of klacht.”

Ook in de eerste lijn
Een paar jaar geleden deed het Nivel onderzoek naar calamiteiten in ziekenhuizen. “De eerste reactie
van een arts bij een klacht of calamiteit is schrik en verdediging. Dat is begrijpelijk, maar het helpt niet.
De patiënt verwacht dat de dokter hem steunt. Het klinkt tegenstrijdig, maar patiënten willen verder
met hun eigen arts. Ze zijn samen aan iets begonnen. Een belangrijke uitkomst van ons onderzoek was
dan ook dat je eerst de dokter moet ondersteunen, zodat hij of zij daarna de patiënt kan ondersteunen.”
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Ook in de eerste lijn, we richten ons daarbij primair op de zorg door huisartsen, komen artsen en
patiënten tegenover elkaar te staan, bijvoorbeeld door een gemiste diagnose. “Hoe lossen huisartsen
dat op? Dat is de eerste vraag van het onderzoek”, aldus Friele. “Op dit moment hebben we veel
contacten met huisartsenposten en gezondheidscentra om te horen waar artsen tegenaan lopen bij
incidentenafhandeling. Daarnaast gaan we met patiënten die iets is overkomen groepsgesprekken
voeren om hun ervaringen boven water te krijgen. Het gaat om patiënten van artsen die bij het
onderzoek betrokken zijn, omdat er dan verbinding is tussen artsen en patiënten. We vinden het
belangrijk dat artsen eigenaarschap voelen. Het zijn geen abstracties, het zijn hun patiënten.”

“Ongemak met bestaande procedures is voor
ons reden geweest om dit project te starten.”
Perspectief van de slachtoffers
Met andere woorden, er moet niet alleen aandacht zijn voor procedures, maar ook voor de
belangen van slachtoffers, vindt Friele. “We zien dat huisartsen erg aan het zoeken zijn. Hoe zorgen
we dat we adequaat omgaan met calamiteiten: juridisch, praktisch en organisatorisch? Het is goed
om alle ideeën hierover bij elkaar te brengen en dan het perspectief van de slachtoffers toe te
voegen. Vervolgens willen we een leernetwerk oprichten. Het heeft niet zoveel zin om rapport te
schrijven om te zeggen hoe het moet. We zorgen liever dat professionals kennis met elkaar delen.”
“Daarbij moeten we incidentenafhandeling anders gaan organiseren dan in procedures. We moeten
zowel artsen als slachtoffers ondersteunen en helpen. Dat kun je niet in wetgeving vastleggen,
want dan gaat het stollen en krijgt het weer een procedurele kant. We moeten de vragen binnen
de organisaties oppakken en met elkaar goede oplossingen vinden. Voor artsen is het een
ver-van-hun-bed-show, tot het dat niet meer is. Op dat moment moet de arts weten wat hij kan
doen. Dat is waar we naartoe werken. Zodat de impact van de klacht of calamiteit op slachtoffer
en arts beperkt blijft.”

> Naar inhoudsopgave
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Project

Onderwerp

Uitvoerende organisatie

Toegekend subsidiebedrag

Mediation in partnergeweldzaken

Testen Europese mediationgids in Nederland

Verwey-Jonker Instituut

€ 23.250

Impact en gevolgen online
seksuele intimidatie

Steun voor slachtoffers van ‘exposen’ (online seksuele intimidatie)

Hogeschool Inholland

€ 50.000

Kinderen uit de knel

Aanpak voor kinderen in gezinnen in vechtscheiding

De Viersprong

€ 30.000

Stond erbij, Keek ernaar

Internetplatform en documentaire over seksueel misbruik, gericht op
het doorreken van taboes en creëren van bewustwording

Moondocs

€ 50.000

Zelfrijdende auto’s, aansprakelijkheid
en verzekering

Impact zelfrijdende auto’s op aansprakelijkheidsvragen
bij verkeersongevallen

Vrije Universiteit Amsterdam

€ 10.000

Projectsite CONTACT

Ontwikkelen transmediale website om contact tussen slachtoffers
en veroorzakers verkeersongevallen te bevorderen

Moondocs i.s.m. Vrije Universiteit
van Amsterdam

€ 75.000

Verkeersongevallen Protocol

Ontwikkeling van een standaard VerkeersOngevallenProtocol

DTV Consultants

€ 25.000

Professioneel inzetten van
ervaringsdeskundigheid bij slachtoffers
huiselijk geweld

Inzetten van ervaringsdeskundigheid bij slachtoffers van huiselijk geweld

Hogeschool Windesheim

Spreek je uit

Anonieme chat voor kinderen en jongeren met geweldservaring

Fier

Voor inhoudelijke informatie over deze projecten en interviews
met projectleiders verwijzen wij naar www.sass.nl
Gedurende de looptijd van een project volgen we de aanpak,
voortgang en het beoogde tijdspad nauwlettend. Vanuit SASS
is voor elk project een bestuurslid inhoudelijk betrokken.
Dit bestuurslid is contactpersoon voor de uitvoerende organisatie.
Per kwartaal leveren de projectleiders een voortgangsrapportage

> Naar inhoudsopgave

€ 108.200

€ 55.000

aan. Tijdens de bestuursvergaderingen wordt de voortgang van
alle projecten besproken. Ook vinden tussentijds werkbezoeken
plaats aan projectleiders. Bij de afronding van een project leveren
de projectleiders een eindrapportage op. Daarbij is er specifiek
aandacht voor de borging en communicatie van de uitkomsten.
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Vernieuwingen samenstelling bestuur
Na het aftreden van de heren Sporre en Steenbrink in 2017 heeft
SASS per 1 april 2018 twee nieuwe bestuursleden benoemd: de
heren De Vries en Greive.
De heer mr. Gijs de Vries (1958) was van 2014 tot 1 september
2018 algemeen directeur van het Nederlandse Rode Kruis.
Daarvoor was hij onder meer werkzaam als Managing Partner
van EY Advisory en lid van de Raad van Bestuur van EY België en
Nederland. De heer De Vries richt zich na zijn vertrek bij het
Rode Kruis volledig op diverse bestuurlijke, toezichthoudende
functies. De heer De Vries heeft vanuit zijn privé situatie een
nauwe betrokkenheid met het thema slachtofferschap. Daarnaast
heeft hij een lange werkervaring in het publieke domein. Hij is
vanuit zijn werkervaring bekend met het werkveld van de zorg
en slachtoffers in de zorg.
De heer mr. Diederik Greive (1961) is sinds 2015 Hoofdofficier
van Justitie van het Parket Generaal bij het Openbaar Ministerie.
Hij is belast met de landelijke portefeuilles Slachtofferrechten en
Opsporingsberichtgeving vanuit het Openbaar Ministerie. Met de
komst van de heer Greive is de expertise vanuit het Openbaar
Ministerie binnen het Bestuur weer geborgd. Afgelopen jaren is
gebleken dat deze betrokkenheid van grote waarde is voor SASS.
De heer Greive is inhoudelijk gemotiveerd om zijn kennis, expertise
en netwerken ter beschikking te stellen aan SASS. Hij is door de
contacten met de heer Steenbrink al langer bekend met SASS.
Sinds 15 april 2013 is mevrouw Maria Martens (1955) lid van het
Bestuur van SASS. Haar 1e termijn eindigde 31 maart 2018.
Mevrouw Martens is per 1 april 2018 herbenoemd. Mevrouw
Martens is onder meer lid van de Eerste Kamer, met het
aandachtsgebied zorg in haar portefeuille. Mevrouw Martens is
een vakkundig, ervaren en betrokken bestuurslid voor SASS.

> Naar inhoudsopgave

Conform de statuten van SASS heeft een bestuurslid tegenwoordig
zitting voor een termijn van maximaal vijf jaar en is eenmaal
hernoembaar. Met uitzondering van mevrouw Martens zijn alle
overige bestuursleden in hun eerste zittingstermijn. SASS werkt
met een rooster van aftreden.

Wisseling voorzitterschap

Uiteraard wordt teruggeblikt op 25 jaar SASS. Daarnaast biedt
het congres vooral een podium aan partijen in de slachtofferhulp.
In de wereld van slachtofferschap kunnen krachten beter gebundeld
worden, waarbij SASS de verbindende factor kan zijn. Tijdens het
jubileumcongres wordt een jubileumboek uitgegeven met onder
meer interviews met voormalige bestuursleden en een terugblik
op gefinancierde projecten van de eerste 25 bestaansjaren.

Per 31 december 2018 eindigde het bestuurslidmaatschap van
de heer Armand Höppener. Het bestuur is de heer Höppener
veel dank verschuldigd voor de wijze waarop hij sinds 2007, eerst
als bestuurslid en vanaf 2014 als voorzitter vorm en invulling
heeft gegeven aan het werk van SASS. Zijn inbreng was steeds
gebaseerd op grote deskundigheid en ruime ervaring. Zijn
belangrijke sociale netwerk was voor het werk van SASS van
grote waarde.

Vacature bestuur
Door het vertrek van de heer Höppener per 31 december 2018 is
een vacature ontstaan voor een bestuurslid. Een profielschets is
opgesteld. Gezien de samenstelling van het bestuur gaat de
voorkeur uit naar een bestuurslid uit de academische wereld met
als expertises technische wetenschap, informatica en nieuwe
media. De werving en selectie is opgestart.

Het bestuur heeft in zijn opvolging voorzien door in de vergadering
van 22 november 2018 met ingang van 1 januari 2019 de heer
De Vries unaniem te benoemen als voorzitter.

Vooruitblik jubileumjaar 2019
In 2019 bestaat SASS 25 jaar. 2019 is voor SASS een speciaal jaar,
dit jaar markeert de verdere vernieuwing van SASS.
Nieuw beleidsplan
Begin 2019 evalueren we het beleidsplan 2014- 2018 en bepalen
we nieuwe strategische thema’s voor 2019 – 2022. Aansluiting
bij ontwikkelingen en actuele thema’s op het gebied van
slachtofferschap is daarbij leidend. Op basis hiervan maken we
keuzes en stellen we (vernieuwde) speerpunten vast, die we
toetsen bij een aantal stakeholders.
Jubileumcongres
Op 13 november 2019 organiseert SASS een jubileumcongres,
om het 25-jarig bestaan van SASS te markeren. Het congres staat
in het teken van versterken van veerkracht van slachtoffers.

Verbindende rol SASS verder uitdragen
Het werk voor SASS ligt in het verlengde van wat ik eerder deed
bij het Rode Kruis voor slachtoffers van natuurrampen, conflicten
en oorlogen. SASS richt zich op nog een ander facet van
slachtofferschap. Bij SASS draait het ook om de positie en
weerbaarheid van slachtoffers. Dat spreekt me aan. Ik vind het
uniek dat Vereniging Achmea dit al 25 jaar mogelijk maakt met
een vaste jaarlijkse bijdrage om projecten te financieren.
Slachtofferschap kan iedereen op elk moment overkomen.
Buitengewoon belangrijk is om in te zetten op de empowerment
en veerkracht van de slachtoffers. Ik ben dingen gaan doen die me
weerbaarder maakten, waardoor ik er beter uit kwam. Mij heeft
het geholpen. Ik denk dat die mindset ook anderen kan helpen.
Gijs de Vries, voorzitter
namens het bestuur van de Stichting Achmea Slachtoffer en
Samenleving
Zeist, 11 juni 2019
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Bestuurssamenstelling

Toehoorders namens Achmea

De samenstelling van het bestuur van SASS is per 1 januari 2019
als volgt:
•	Gijs de Vries, voorzitter (multi commissaris en executive coaching)
•	Maria Martens (lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal)
•	Theo Woudstra (voormalig directeur Achmea Claims Organisatie)
•	Diederik Greive (Hoofdofficier/Directeur van het Parket
Generaal bij het Openbaar Ministerie
•	Thea Freudenberger, secretaris/penningmeester (Manager
Communicatie bij Vereniging Achmea)

SASS is een onafhankelijke stichting. Vanuit Achmea zijn twee
toehoorders aanwezig bij de vergaderingen. Zij leggen waar
mogelijk een verbinding tussen de activiteiten en netwerken van
Achmea en de projecten die gefinancierd worden. Op deze wijze
willen we de impact van projecten voor slachtoffers versterken.

Nevenfuncties bestuursleden:
Gijs de Vries
-	Voorzitter Raad van Commissarissen van Arbo Unie
-	Lid Raad van toezicht van Integraal Kankercentrum Nederland
(IKNL)
-	Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Erasmus Medisch
Centrum in Rotterdam
-	Lid Raad van Commissarissen van Academy Het Dorp

Een toehoorder wordt benoemd door het bestuur van Vereniging
Achmea en krijgt een ‘standing invitation’ voor het bijwonen van
de bestuursvergadering van SASS. Een toehoorder heeft geen
stemrecht.
Toehoorder namens Achmea B.V.:
•	Olivier Gerrits (per 2015) - Directeur Zorginkoop Zilveren Kruis
•	Karin Bos (per 2017) - Directeur Schade Particulieren Achmea

Maria Martens
-	Lid Raad van Commissarissen ’s-Heerenloo
-	Lid Bestuur van Stichting Janivo
-	Lid Bestuur van Vrienden van de Friezenkerk te Rome
Thea Freudenberger
-	Lid Bestuur Stichting Pensioenfonds Achmea

> Naar inhoudsopgave
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Trauma’s bij kinderen zijn goed te behandelen. Wel is het
nodig dat de eerste lijn de signalen van trauma tijdig herkent
en de kinderen goed doorverwijst. Daarvoor is er nu een
online platform: www.traumaexperts.nl Klinisch psycholoog
Trudy Mooren van Stichting Centrum ’45 was nauw betrokken
bij de ontwikkeling van het platform. “Als we kinderen tijdig
helpen, voorkomen we dat ze op latere leeftijd verkeerde
keuzes maken als gevolg van wat ze hebben meegemaakt.”

Trauma herkennen
eenvoudiger dankzij
platform

> Naar inhoudsopgave

Seksueel geweld, een ernstig ongeluk of een nare vluchtgeschiedenis uit een oorlogsgebied.
Helaas maken kinderen en jongeren soms heftige gebeurtenissen mee. Sommigen verwerken dit
op een natuurlijke manier, anderen hebben hulp nodig. “Daarvoor moet de eerste lijn de signalen
tijdig herkennen en de juiste hulp inschakelen”, aldus Trudy Mooren van Stichting Centrum ‘45,
onderdeel van Arq Psychotrauma Expert groep. “Om die reden hebben we het platform
traumaexperts.nl opgezet.”
Het platform is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen zes instellingen die werken voor
kinderen en gezinnen die ernstig ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt. “De teams
kwamen al enige tijd bij elkaar, omdat we veel overeenkomsten hebben op het kruisvlak van
wetenschappelijk onderzoek en klinische praktijk. Toen gemeenten verantwoordelijk werden
voor de jeugdzorg, maakten we ons zorgen of specialistische zorg voor kinderen nog voldoende
gevonden zou worden. Daarom zijn we dit platform gaan ontwikkelen. We willen ervoor zorgen
dat kinderen en hun ouders tijdig de juiste hulp krijgen, zodat de kinderen voldoende kunnen
profiteren van school, zich optimaal ontwikkelen en gezonde relaties aangaan.”
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Tools voor verwijzers
Het platform wil huisartsen, docenten, sociale wijkteams - de eerste verwijzers dus - van tools
voorzien als ze denken dat kinderen vastlopen. “Op de site kunnen ze lezen: Wat is trauma, hoe kun
je het herkennen, wanneer moet je je zorgen maken?”, vertelt Trudy. “En als het kind vastloopt:
Hoe ziet hulp eruit en hoe kan je het vinden? Daarnaast is het team van Trauma Experts telefonisch
bereikbaar voor consultatie en advies.”

Bij seksueel geweld zoals een verkrachting gaat het vaak meer om die ene interfererende gebeurtenis
die de wereld op zijn kop zet. “Dan is EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing,
vaak een goede therapie. Daarbij moet het slachtoffer nadenken over wat toen gebeurde en hoe hij
of zij er zich nu bij voelt. De samenwerking tussen de instellingen is erop gericht dat we resultaten
van verschillende therapieën uitwisselen en zo de hulpverlening zo effectief mogelijk maken.”

Superblij met deze kans
“We moeten nu ruchtbaarheid geven aan de site, we gaan daarvoor allemaal onze netwerken
informeren. We realiseren ons dat het platform geen doel is, maar een middel. We gaan nu
hard aan het werk om onze ambities verder te realiseren. We willen bijvoorbeeld elk jaar een
verwijzersdag organiseren. Want we bereiken de kinderen vooral via de verwijzers.”

“Als we kinderen tijdig helpen, voorkomen we dat
ze op latere leeftijd verkeerde keuzes maken als
gevolg van wat ze hebben meegemaakt.”

“Een bijvangst van het platform is verder dat we een concreet doel hadden om met elkaar aan te
werken, in plaats van dat we met elkaar trends signaleren en die bespreken”, vervolgt Trudy.
“Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving heeft het platform www.traumaexperts.nl financieel
mogelijk gemaakt, we zijn superblij met deze kans om onze samenwerking verder te versterken.
Het heeft ons een middel gegeven om onze koers duidelijker in te zetten met elkaar. In tijden van
bezuinigingen trekt iedereen zich vaak terug op zijn eigen eilandje. Door dit project hebben we dat
kunnen doorbreken.”
Daarbij staat steeds het doel van traumaexperts.nl voorop: deskundige en goede hulp bij
psychotrauma, voor elk kind dat het nodig heeft. “We willen de veerkracht van kinderen zeker
niet ondermijnen, maar grofweg 10 tot 20% van de kinderen heeft na trauma een steuntje in de
rug nodig. Dat maken wij nu hoop ik mede mogelijk.”

Meest effectieve traumazorg
Het samenwerkingsverband draait niet alleen om toegankelijkheid van de zorg voor kinderen.
“Er moet ook voortdurend aandacht zijn voor wat nou het beste werkt bij wie. De instellingen
die samenwerken in het platform hebben verschillende doelgroepen: kinderen van veteranen,
vluchtelingen en asielzoekers, slachtoffers van huiselijk geweld en vechtscheidingen, slachtoffers
van seksueel geweld, prostitutie en mensensmokkel en kinderen die een ernstig ongeluk of ziekte
hebben meegemaakt. De samenwerking is zo mooi omdat we met elkaar leren wat de meest
effectieve traumazorg is.”

Trauma Experts bestaat uit Psychotraumacentrum GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen,
Traumacentrum De Bascule, Kinder- en Jeugdtraumacentrum Haarlem, Fier, Stichting Centrum ’45,
partner in Arq, Landelijk Psychotraumacentrum Kinderen en Jongeren UMC Utrecht.

Bij het samenwerkingsverband is voortdurend aandacht voor wat nou het beste werkt bij wie.
De vraag is bijvoorbeeld voor wie tools als KidNET en EMDR het meest geschikt zijn. “Met KidNET
– NET staat voor Narrative Exposure Therapy – maken kinderen een verhaal van wat er gebeurd is.
Deze therapie is vooral onderzocht en effectief gebleken bij vluchtelingen. De kinderen maken een
levenslijn en leggen bloemen bij mooie gebeurtenissen en stenen bij zware gebeurtenissen.
De ordening is heel veel zinvol, als er veel is gebeurd in korte tijd.”
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Jaarrekening 2018

Balans op 31 december 2018 (na resultaatsbestemming)

Toelichting

31-12-2018

31-12-2017

Activa
Overlopende Activa
1
14.471
8.444
Liquide middelen
2
1.651.022
2.038.522
					
Totaal activa
1.665.493
2.046.966
Passiva
Reserves
Bestemmingsfonds
Overige reserves

3
545.000
357.301

545.000
302.560
902.301

Langlopende toezeggingen op projecten
Kortlopende toezeggingen op projecten
Rekening courant Achmea B.V.
Overig nog te betalen kosten
Totaal passiva
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5
5
4
6

8.250
551.100
199.849
3.993

847.560
100.450
712.450
383.168
3.338

763.192
1.665.493

1.199.406
2.046.966
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Staat van Baten en lasten

Toelichting
Baten
Subsidiebaten

7

2018

516.118

Totaal baten
Lasten
Saldo intrest
Verstrekte subsidies
Overige lasten

2017

498.176
516.118

8
9
10

2.083
394.336
64.958

498.176

261
585.807
77.993

Totaal lasten

461.377

664.061

Resultaat

54.741

-165.885
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Kasstroomoverzicht
		
Toelichting		
2018
			
Stand liquide middelen per 1 januari
		
2.038.522
			
Baten uit fondswerving			
510.212
Projectuitgaven
		
-796.256
			
Kasstroom uit doelstellingen
		
-280.559
			
Ontvangen rente			
-1.851
Betaalde overige kosten
		
-99.605
			
Kasstroom uit operationele activiteiten
		
-106.941
			
Stand liquide middelen per 31 december
		
1.651.022

2017
1.644.736
490.675
-88.469
402.206
-163
-8.257
-8.420
2.038.522

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.
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Toelichting

Algemeen

De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Doelstelling
De doelstelling van Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving
(SASS), statutair gevestigd aan de Handelsweg 2, 3707 NH te
Zeist, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nummer
41194687, RSIN 816762119. zijn in de statuten omschreven als:
De doelstellingen van SASS zijn in de statuten omschreven als:

De stichting streeft ernaar een algemeen nut beogende instelling te
zijn als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen,
of een bepaling die daarvoor in de plaats komt.

•	het algemeen belang bevorderen door innovatieve activiteiten
en projecten te initiëren, stimuleren en financieel te
ondersteunen, die zich middels onderzoek, voorlichting en
preventieve activiteiten richten op:
- v erbetering van de kwaliteit van de hulpverlening aan
slachtoffers door onder meer politie en justitie, instellingen
in de gezondheidszorg, verzekeraars en maatschappelijke
hulpverlenende instanties
- r e-integratie van slachtoffers in de samenleving
- bevordering van de sociale zelfredzaamheid van (potentiële)
slachtoffers
•	de resultaten van deze activiteiten en projecten vertalen naar
en voor de samenleving, waaronder de verzekeringsbranche en
hulpverlenende instanties
•	het publiek en betrokken partijen bewuster maken van en
bekender met de positie van slachtoffers in de samenleving
door voorlichting, publicaties en conferenties over de resultaten
van de activiteiten en projecten van SASS.

De stichting mag geen uitkeringen doen aan haar oprichters of
aan hen die deel uitmaken van haar organen noch ook aan
anderen, tenzij wat deze laatsten betreft de uitkeringen een
ideële of sociale strekking hebben.

SASS ontvangt een jaarlijkse financiële donatie van Vereniging
Achmea om haar doelstellingen te realiseren. Met deze
middelen financieren wij (mede) projecten rondom het thema
slachtofferschap.
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen
Wet- en regelgeving
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met boek 2,
Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en RJ 640. Tenzij anders is
aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd tegen
nominale waarde. De in de jaarrekening opgenomen bedragen
luiden voor zover niet anders is vermeld, in hele euro’s.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het
voorgaande jaar.
Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening worden schattingen en
veronderstellingen gebruikt. De werkelijke uitkomsten kunnen
afwijken van deze schattingen. Indien het voor het geven van het
in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard
van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de
betreffende jaarrekeningposten.
Begrotingscijfers
De baten bestaan uit de jaarlijkse bijdrage van Vereniging Achmea
en ontvangen rente. De projectvoorstellen van organisaties die
projecten uitvoeren, worden door het bestuur beoordeeld.
Op voorhand is niet aan te geven hoeveel projectaanvragen er
binnen komen en wat de financiële consequenties voor SASS zijn.
Het bestuur beoordeelt of de financiële situatie van de Stichting
goedkeuring van de aanvragen toestaat.
Gezien de onzekerheid met betrekking tot de aanvragen voor
projecten, wordt hiervoor geen begroting opgesteld. Om die
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reden zijn in afwijking op Richtlijn 640 geen begrotingscijfers
opgenomen in deze jaarrekening.

Grondslagen voor activa en passiva
Overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden opgenomen
tegen de nominale waarde en hebben een looptijd korter dan
1 jaar, tenzij anders vermeld. Voor zover noodzakelijk is er een
voorziening gevormd voor mogelijke oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde en staan ter vrije beschikking van de Stichting.

Reserves en fondsen
Bestemmingsreserves
Alle middelen waarvoor door de donateur of het Bestuur van
de stichting een beperking is aangegeven voor wat betreft
het karakter of de doelstelling van initiatieven waaraan deze
gelden mogen worden besteed, worden opgenomen onder
de bestemmingsreserve.
Overige reserves
Hieronder zijn de beschikbare middelen van Stichting Achmea
Foundation opgenomen, voor zover deze nog niet zijn toegezegd
aan specifieke initiatieven en de aanwending van de beschikbare
middelen niet is beperkt tot initiatieven met een specifiek
karakter of doelstelling.

Schulden
Langlopende schulden
In de verslagperiode dat het Bestuur gelden heeft toegezegd ten
behoeve van een project, wordt deze toezegging ten laste van de
staat van baten en lasten verantwoord. In het verslagjaar zelf en
in voorgaande verslagjaren gedane toezeggingen worden als
langlopende schuld gepresenteerd, voor dat deel waarvan de
uitkering meer dan 12 maanden na balansdatum ligt.
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. De waardering na de eerste waardering
(vervolgwaardering) bedraagt de geamortiseerde kostprijs.
Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is
de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van
de schuld. De nominale waarde van een schuld is de hoofdsom die
wordt genoemd in de overeenkomst waaruit de schuld is ontstaan.
Kortlopende schulden
In de verslagperiode dat het Bestuur gelden heeft toegezegd ten
behoeve van een project, wordt deze toezegging ten laste van de
staat van baten en lasten verantwoord. In het verslagjaar zelf en
in voorgaande verslagjaren gedane toezeggingen worden als
kortlopende schuld gepresenteerd, voor dat deel waarvan de
uitkering minder dan 12 maanden na balansdatum ligt.
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd
tegen de reële waarde. De waardering na de eerste waardering
(vervolgwaardering) bedraagt de geamortiseerde kostprijs.
Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is
de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van
de schuld. De nominale waarde van een schuld is de hoofdsom die
wordt genoemd in de overeenkomst waaruit de schuld is ontstaan.
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Staat van Baten en Lasten
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengst
en de kosten en andere lasten over het jaar. De subsidiebaten
worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd, lasten
worden genomen zodra zij voorzienbaar zijn.
Verstrekte subsidies
Toezeggingen aan projecten worden voor de totale toezegging
van het project direct ten laste van het resultaat gebracht.
Terugnemingen of gedeeltelijk terugnemingen worden hierop
in mindering gebracht.
Overige lasten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend
aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt,
rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de
rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde
transactiekosten op de ontvangen leningen.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide
middelen uit operationele activiteiten en financieringsactiviteiten.
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Toelichting op de balans per 31 december 2018

1. Overlopende Activa

3. Reserves

De overlopende activa zijn als volgt te specificeren:

Bestemmingsfonds

4. Rekening Courant Achmea B.V.

2018
2017 Rekening Courant Achmea B.V.
2018
2017
€
€
€
€
Stand
per
1
januari
545.000
545.000
Stand
per
1
januari
383.168
95.975
Vooruitbetaalde kosten
2018
2017
0
0 Besteding projecten
647.886
306.806
€
€ Dotering vanuit overige reserves
0
0 Uitvoeringskosten en overige
64.014
76.362
Nog te verwachten inkomsten
13.406
7.500 Resultaatsverdeling
Licentiekosten hosting website
1.065
944 		 afrekeningen
Stand per 31 december
545.000
545.000 Met Achmea B.V. verrekende
-895.219
-95.975
		
bedragen
Stand per 31 december
14.471
8.444
Als gevolg van afspraken met Vereniging Achmea ultimo 2011,
		
is een reserve opgebouwd ter grootte van de jaarlijkse subsidie
De nog te verachten inkomsten betreffen het niet invullen van
Stand per 31 december
199.849
383.168
ad € 545.000. Onttrekkingen aan het bestemmingsfonds mogen
een bestuursfunctie bij de SASS welke al wel door Vereniging
alleen plaatsvinden met instemming van Vereniging Achmea.
Achmea is ingehouden als vacatievergoedingen. Deze wordt
In 2018 zijn bestedingen en uitvoeringskosten betaald door
alsnog in 2019 door Vereniging Achmea betaald aan de SASS.
Achmea B.V. Deze kosten zijn in de rekening courant verrekend.
De onderhoud en licentiekosten bedragen jaarlijks € 2.710 en
Overige reserves
2018
2017
kennen een looptijd tot en met respectievelijk april en juni 2019.
€
€
Stand per 1 januari
302.560
468.445 5. Gedane toezegging projecten
Resultaatsverdeling
54.741
-165.885
		
2. Liquide middelen
Dit betreft aangegane projectverplichtingen. De gedane
Stand per 31 december
357.301
302.560 toezeggingen zullen in de volgende jaren tot betaling leiden:
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting
Voorgesteld wordt het resultaat over het boekjaar 2018,
en zijn als volgt te specificeren:
Gedane toezegging projecten
2018
2017
ten bedrage van € 54.741 (2017: € -165.885), ten laste van
€
€
Overige
reserves
te
nemen.
Dit
voorstel
is
in
de
jaarrekening
2018
0
712.450
Liquide middelen
2018
2017
2019
559.350
100.450
€
€ als zodanig verwerkt.
2020
0
0
ABN AMRO
416.813
204.084
2021
0
0
Van Lanschot Bankiers
1.234.209
1.834.438
		
		
Stand per 31 december
1.651.022
2.038.522
Stand per 31 december
559.350
812.900
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6. Overig nog te betalen kosten

9. Verstrekte subsidies

Overige nog te betalen kosten

2018
2017
Verstrekte subsidies
2018
2017
€
€
€
€
Accountantskosten
3.328
2.904
Toezeggingen 2017 (6 nieuwe projecten)
0
519.400
Bankkosten SBV
242
242
Toezeggingen 2018 (9 nieuwe projecten)
426.450
0
Nog te betalen rente
423
192
Aanvullende toezegging op 1 lopend project
0
63.000
		
Aanvullende toezegging op 2 afgerond project
5.500
8.828
Stand per 31 december
3.993
3.338
Resultaat van vrijval van 2 projecten
-37.614
-5.421
		
Deze posten hebben een looptijd van minder dan één jaar.
394.336
585.807

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

10. Overige lasten
Overige lasten

2018
2017
€
€
Accountantskosten
3.570
3.208
Kosten vernieuwing en onderhoud website
17.297
7.221
Ontvangen subsidies
2018
2017
Kosten films afgeronde projecten
8.855
4.012
€
€
Advieskosten
0
15.434
Reguliere bijdrage van Vereniging Achmea
516.118
498.176
Overige kosten
35.236
48.118
		
516.118
498.176
		
Stand per 31 december
64.958
77.993
De reguliere bijdrage van Vereniging Achmea wordt jaarlijks vastgesteld.
In de overige kosten begrepen zijn de kosten van de penningmeester/secretaris,
die voor 0,2 fte werkzaam is voor de stichting.

7. Subsidie baten

8. Saldo intrest
Saldo intrest

2018
2017
€
€
Ontvangen intrest over liquide middelen
0
366
Betaalde intrest over liquide middelen
-2.083
-627
		
-2.083
-261
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Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te vermelden die
van invloed zijn op de jaarrekening 2018.

Zeist, 11 juni 2019

Namens het bestuur van Stichting Achmea Slachtoffer en
Samenleving,
P.G. de Vries, voorzitter
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Overige gegevens

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018
In de statuten is geen bepaling opgenomen over de wijze waarop
een eventueel resultaat moet worden verdeeld.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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SASS
Postbus 866
3700 AW Zeist

