
1 
 

Bijlage  - Verbeteringen van de infrastructuur van laagdrempelige hulp in relatie tot 
specifieke plannen toe. 
 

Nationaal Actieprogramma Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag en Seksueel geweld (NAP)  
Op 13 januari is u namens het kabinet door minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap en minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het NAP1 aangeboden. 
Eén van de doelen vanuit actielijn vijf van dit programma (‘Er is goede hulpverlening die makkelijk 
vindbaar is’) is het goed vindbaar en toegankelijk maken van hulp.  
 
Zoals aangekondigd in het NAP, ga ik samen met mijn collega’s van JenV, SZW en OCW en de VNG 
over de opbrengsten van het onderzoek in gesprek met relevante stakeholders. De 
onderzoekresultaten en de aanbevelingen van de Commissie Hendriks zal ik in deze gesprekken 
meenemen. Omdat er niet altijd een duidelijke scheidslijn is tussen de verschillende vormen van 
geweld, pakken we het vraagstuk van het verbeteren van de infrastructuur zoveel als mogelijk als 
geheel op. Dit betekent dat in de gesprekken die worden gevoerd in het kader van de aanpak van 
seksueel geweld, ook onderwerpen als huiselijk geweld en waar relevant kindermishandeling en 
ouderenmishandeling worden meegenomen. We houden hierbij uiteraard oog voor de verschillende 
vormen van geweld en verschillende contexten waar het onderzoek laat zien dat hier behoefte aan 
is bij slachtoffers en plegers.  
 
In de voortgangsbrief over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling die u in het 
najaar ontvangt zal ik u informeren over de voortgang, maar ook zal ik uw Kamer informeren via 
de beleidsreactie op het onderzoek van de Commissie Hendriks die ik voornemens ben in het 
voorjaar aan uw Kamer te sturen.   
 
Omdat het beter vindbaar en laagdrempeliger maken van hulp meer vraagt dan een eenmalige 
inzet, zetten we samen met relevante stakeholders tevens in op monitoring om zicht te krijgen en 
houden op de effecten van de wijzigingen ten behoeve van het verbeteren van de infrastructuur 
van laagdrempelige hulpdiensten.  
 
Grensoverschrijdend gedrag in de sport  
Uit het onderzoek blijkt dat zowel de aard als de context van grensoverschrijdend gedrag 
essentieel zijn voor het zoek- en verwerkingsproces van slachtoffers. Voor veel slachtoffers is het 
van belang dat professionals de impact begrijpen van de context waarbinnen het 
grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden. Wat ook als rode lijn naar voren komt is de 
behoefte aan een luisterend oor waarbij het van belang is dat degene kennis heeft over de 
specifieke context van het slachtoffer of soort geweld of misbruik. Kennis over de specifieke 
situatie, zoals bijvoorbeeld de sport, is dus essentieel.  
 
Voor de sport is er het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN). Momenteel is het CVSN onderdeel 
van sportkoepel NOC*NSF. In het onderzoek veilige en integere sport wordt de positionering van 
het CVSN meegenomen. Daarnaast is er een sportpilot ingericht bij Slachtofferhulp Nederland 
waarbij kennis over de sportsector wordt opgedaan. Voor het commissiedebat sport wordt u 
geïnformeerd over de voortgang dan wel uitkomsten van het onderzoek veilige en integere sport. 
 
Vervolgaanpak Schadelijke Praktijken  
De actieagenda schadelijke praktijken is per 31 december 2022 afgelopen, maar de aanpak 
rondom schadelijke praktijken wordt doorgezet via bestaande en nieuwe initiatieven. Uw kamer 
wordt per brief geïnformeerd over de resultaten uit de actieagenda schadelijke praktijken, het 
vervolg op de actieagenda en de uitwerking van de maatregelen uit het coalitieakkoord gericht op 
de aanpak van schadelijke praktijken. De resultaten uit dit onderzoek worden in de uitwerking van 
het vervolg op de actieagenda meegenomen. 
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Herijking programma Samen tegen Mensenhandel 
In 2018 is het programma Samen tegen mensenhandel opgezet. Momenteel wordt het programma 
met betrokkenen herijkt om tot een nieuwe gezamenlijke visie en strategie in de aanpak van 
mensenhandel te komen. In deze herijking zullen ook de bevindingen over laagdrempelige hulp 
worden meegenomen.  
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