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Al 25 jaar in de bres voor slachtofferschap
Slachtofferschap kan iedereen

SASS wil hun veerkracht en

SASS wil een bijdrage leveren aan de (wetenschappelijke) kennis
van slachtofferschap, om te komen tot verbetering in de positie
van slachtoffers of om slachtofferschap te voorkomen. SASS is
geen onderzoeksinstituut en verricht niet zelf slachtofferhulp,
maar stimuleert en financiert (wetenschappelijk) onderzoek en
projecten op het gebied van slachtofferschap. De gefinancierde
onderzoeken en projecten richten zich op voorlichting, preventie
of behandeling van slachtoffers. Op 30 december 1994 is
Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS) opgericht.
SASS is een stichting met een onafhankelijk bestuur en heeft de
ANBI status.

empowerment vergroten.

Positionering vanuit focus

op elk moment overkomen.
Stichting Achmea Slachtoffer en
Samenleving (SASS) zet zich in
voor de positie van slachtoffers.

Als resultaat hiervan werden diverse onderzoeken en projecten
gefinancierd. Daarnaast waren er afgelopen vier jaar nog drie
categorieën slachtoffers waarop SASS aandacht heeft gevestigd:
slachtoffers in de publieke dienstverlening, slachtoffers van
huiselijk geweld en nieuwe type slachtoffers (zoals slachtoffers
van cybercrime). Rondom deze thema’s heeft SASS niet zelf het
voortouw genomen, maar wel meerdere projectvoorstellen
(deels) gefinancierd. Het werken vanuit speerpunten heeft geleid
tot een scherpere positionering van SASS, meer projectaanvragen
en een transparantere beoordeling van deze aanvragen.

Jubileumjaar 2019 markeert verdere vernieuwing
In de afgelopen 25 jaar heeft SASS meer dan 70 projecten
financieel ondersteund. Deze projecten hebben vele facetten van
slachtofferschap geraakt. Voor de periode 2014 tot en met 2018
heeft SASS meer focus aangebracht en gewerkt vanuit speerpunten.
Voor twee gebieden heeft SASS zelf proactief projecten geïnitieerd:
slachtoffers in het verkeer en slachtoffers in de zorg. Rondom
deze thema’s heeft SASS oproepen voor onderzoeken uitgezet,
in nauwe samenwerking met betrokkenen in het werkveld.

Voor de komende jaren heeft SASS opnieuw een aantal
ontwikkelingen en trends in de Nederlandse samenleving met
impact op de werkterreinen van SASS geanalyseerd en bepaald.
De toename van het aantal projectaanvragen op het gebied van
huiselijk geweld en seksueel geweld in de afgelopen twee jaar
laat de urgentie van deze thema’s zien. Daarnaast signaleert SASS
de impact van technologische ontwikkelingen met robotisering,
artificiële intelligentie, social media en chatfuncties. Deze kennen
een keerzijde met een mix van fysiek en digitaal slachtofferschap,
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zoals online criminaliteit, phishing, identiteitsroof, hate crimes
en sextorsion. Ook op deze thema’s ziet SASS het aantal
aanvragen toenemen.
SASS hecht waarde aan het verbeteren van zelfredzaamheid en
veerkracht van slachtoffers. Daarbij realiseert SASS zich dat er
een spanningsveld kan zijn tussen zelfredzaamheid, het zelf
herstellend vermogen en de mate van steun in de sociale
omgeving van het slachtoffer alsmede het credo van participatie
in de samenleving en een zich terugtrekkende overheid.
Persoonlijke kenmerken en omstandigheden bepalen mede de
mate van zelfredzaamheid en veerkracht van slachtoffers. De
samenleving wordt voor veel mensen steeds complexer door
verdere ontwikkeling van technologie, digitalisering en diversiteit
en door toenemende polarisatie. SASS vindt het belangrijk dat
slachtoffers een punt kunnen zetten achter een ingrijpende
gebeurtenis en hun plek hervinden in de maatschappij. Herstelbemiddeling heeft waarde voor het contact tussen dader en
slachtoffer, waarbij er ook ruimte is voor vergeving.

Strategische thema’s 2019 - 2022
Deze ontwikkelingen en trends leiden tot actualisering van de
focusgebieden van SASS voor 2019 -2022. Het voornemen is over
twee jaar te evalueren of aanscherpingen dan wel nieuwe
focusgebieden nodig zijn.
• Belang van veerkracht, zorgen voor herstel en genoegdoening
Alle door SASS gefinancierde projecten omvatten drie belangrijke
aandachtspunten voor slachtoffers:
1.	Respect voor en aansluiting bij de veerkracht en empowerment
van het slachtoffer.
2.	Zorg voor herstel van verbinding en vertrouwen.
3.	Een vorm van genoegdoening of eerherstel.

•	Drie focusgebieden vanuit versterken van veerkracht
Voor de komende twee jaar heeft SASS drie focusgebieden
benoemd:
1. Slachtoffers van huiselijk geweld.
2. Slachtoffers van seksueel geweld.
3. Slachtoffers van online criminaliteit.
• P
 rojecten slachtoffers in de zorg en ernstige
verkeersslachtoffers bestendigen
Daarnaast blijven ernstige verkeersslachtoffers en slachtoffers in
de zorg de komende vier jaar in de projectenportefeuille van
SASS. Hierbij ligt in eerste instantie de aandacht op het verankeren van geïnitieerde projecten rondom deze thema’s.
Nieuwe projecten met betrekking tot ernstige verkeersslachtoffers kunnen zich richten op de relatie dader en slachtoffer,
systeemveranderingen (veranderende wetgeving) en nieuw
slachtofferschap (e-bikes, zelfrijdende voertuigen, etc.). Voor
nieuwe projecten voor slachtoffers in de zorg richt (vervolg)
onderzoek zich bij voorkeur op het juridische kader rondom
slachtofferschap in de zorg, het creëren van een open cultuur in
het melden en het leren van fouten binnen de eigen instelling en
bij andere zorginstellingen.

Criteria beoordeling aanvragen
Projectaanvragen worden beoordeeld op aansluiting bij de
strategische thema’s van SASS: belang van veerkracht, zorgen
voor herstel en genoegdoening. Centraal staat dat de projecten
die SASS (mede)financiert de veerkracht en weerbaarheid van
slachtoffers vergroot. En daarnaast dienen deze te passen in de
focusgebieden: slachtoffers van huiselijk geweld, seksueel geweld
en online criminaliteit.
Verdere specifieke criteria voor toetsing van projectenaanvragen
en doelbestedingen zijn:
1.	Het betreft een vernieuwend (wetenschappelijk) onderzoek
of een innovatief project.
2.	Het project is gericht op voorlichting en preventie.
3.	Het project is oplossingsgericht en praktisch toepasbaar.
4.	Het project is geen herhaling of verdieping van bestaand
onderzoek.
5.	Over het project wordt begrijpelijk en aansprekend
gecommuniceerd.

• Doelgroepen
Binnen deze focusgebieden richt SASS zich met name op
jongeren en mogelijke andere kwetsbare groepen die baat
hebben bij het versterken van weerbaarheid en veerkracht.
SASS vindt het belangrijk jongeren te steunen en sterker te
maken in een essentiële en potentieel kwetsbare levensfase.
En bij te dragen aan het voorkomen dat daders in een latere
(levens)fase dader worden.
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5 V’s kenmerken aanpak en werkwijze SASS
Verbinden

Verbeteren

Vertalen

Verspreiden

Vernieuwen

SASS is een onafhankelijke stichting
en vindt het belangrijk om een brug
te slaan tussen wetenschap,
maatschappij en slachtofferinstanties.
Daarom vindt SASS het belangrijk dat
(wetenschappelijke) resultaten
vertaald worden naar praktische
maatschappelijke uitwerking.
SASS investeert in een goede
samenwerking met Vereniging
Achmea (die door de jaarlijkse
financiële donatie het werk van
SASS mogelijk maakt) en Achmea
(de initiatiefnemer van SASS).

Door projecten op het gebied van
slachtofferschap te initiëren, stimuleren
en financieel te ondersteunen draagt
SASS actief bij aan meer kennis,
voorlichting en preventie op dit
gebied. SASS stelt zich ten doel de
kwaliteit van de hulpverlening aan
slachtoffers te verbeteren.
Slachtoffers kunnen om allerlei
redenen moeite hebben hun positie
in de samenleving te herijken.
Daarom vormt het stimuleren van
zelfredzaamheid en het faciliteren
van de re-integratie van slachtoffers
een continu punt van aandacht.
Slachtoffers organiseren zich steeds
meer, weten beter te vragen wat zij
nodig hebben en kennen hun rechten
beter. SASS richt zich op het verder
bevorderen van de sociale redzaamheid
van (potentiële) slachtoffers.

SASS vindt het belangrijk dat de
resultaten van de onderzoeken en
projecten worden vertaald in de
samenleving, naar onder meer
hulpverlenende instanties, (zorg)
instellingen en de verzekeringsbranche.
Gefinancierde projecten geven een
jaar na oplevering van het eindproduct
helder en compact de impact aan,
met specifieke aandacht voor de
wijze van communicatie van deze
uitkomsten naar de doelgroep(en).

Slachtofferschap is er in alle soorten
en maten en is niet altijd even
zichtbaar. SASS vindt het belangrijk
dat de positie van slachtoffers in de
samenleving zichtbaar is en blijft.
Resultaten en impact van projecten
worden actief onder de aandacht
gebracht bij betrokken partijen en
het bredere publiek, via onder meer
publicaties, website, conferenties,
artikelen, films, social media,
serious games, vlogs en chatkanalen.

SASS stimuleert vernieuwende,
impactgerichte (onderzoeks)projecten.
Door SASS gefinancierde projecten
mogen niet een herhalend of uitsluitend
verdiepend onderzoek zijn.
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