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VERANTWOORDING 

Acht-en-half jaar geleden kwam ik tot het besluit een proefschrift te schrijven over 
Slachtofferhulp. 
De productie van een proefschrift is de droom van iedere doctorandus. Dit werd 
mij bij het behalen van mijn doctoraal examen voorgehouden. Hierbij mag worden 
gemeld dat deze suggestie werd meegegeven aan het Instituut voor de Weten
schap der Andragogie aan de Universiteit van Amsterdam. 

Mijn verlangen bleek van langere duur dan dit instituut, zodat ik tussentijds te 
rade moest bij de Pedagogische Faculteit. 
Een dissertatie neerzetten heeft veel weg van een marathonloop of van een tocht 
over zee. Je begint eraan en je hebt het vermoeden dat je op enig moment de 
bestemming zult bereiken. Maar precieze kennis van hoe en wanneer ontbreken. 

De metafoor van de, in mijn geval, halve marathon door het door mij geliefde 
Amsterdam, lijkt geslaagd. Temeer als men bedenkt dat men daarbij door vele 
bekenden langs de kant, al dan niet in politie-uniform, wordt aangemoedigd vooral 
verder te gaan. 
Ook de tweede beeldspraak lijkt van toepassing. Deze heeft betrekking op de 
zeegang van een robuust gebouwd en daarmee zeewaardig schip. De bemanning 
van dit vaartuig verlaat de haven in het geloof hun missie te volbrengen. Het ver
trouwen op het succes daarvan laat zich baseren op ondermeer de kracht van de 
voortdrijving, de vaste ligging van schroef en schroefas en de competentie en 
toewijding van degenen, die het schip bevaren. Het schip kan zeer wel de wijde 
zee kiezen maar zal op enig moment de vaste wal weer bereiken. 

Voor dit proefschrift ben ik schatplichtig aan alle betrokkenen bij Slachtofferhulp 
Amsterdam/Amstelland in de periode van 1985 tot heden. Al deze mensen waren 
zeer uitzonderlijk in de vormgeving van navolgend document. 
Uiteraard waren er, binnen en buiten Slachtofferhulp, mensen die ik met naam en 
toenaam moet bedanken vanwege hun informatie of ondersteuning van morele en 
administratieve aard. Zo noem ik Anneke Glijnis, Wil Molenaar, Gordon Harcourt, 
Annette Pleysier, Ineke de Vries, Ronald OdenMrchen, Nelleke Toenders, Liesbeth 
de Rijck van der Gracht, Jeroen Steenbrink, Cees Goes, Cora de Rijk, Harm 
Eigeman, Corina Stoop-Kamsteeg, Monique Ros, Ans van Dijk, Harry Kunneman, 
Mare Groenhuysen, Tike de Haas-Niekerk, Gert Jan Slump, Jeroen Bartelsman en 
Joyce van Kooten. 

In het bijzonder ben ik erkentelijkheid verschuldigd aan mijn promotor Jacqueline 
de Savornin Lohman. Om maar even in de maritieme metafoor te blijven. Zij was 
de loods, die de brug beklom op een moment van hoge zeegang, toen haar 
voorganger op uiterst mistige wijze het schip had verlaten. Evenzeer gaat mijn 
erkentelijkheid uit naar Joop Hox die, zo ongewis als ik was over een acceptabele 
onderzoekswijze, mij een werkbaar en goed aansluitend model van research wist 
aan te bieden. 

Steun kreeg ik ook, al die jaren door, van mijn lieve Elly, echtgenote en Astrid, mijn 



even lieve dochter. Hier neem ik de gelegenheid te baat mijn ouders te gedenken. 
Zij zijn er niet meer maar ik weet zeker dat zij mij de productie van dit proefschrift 
van harte zouden hebben gegund en daarop trots zouden zijn. 

Tenslotte gaat mijn dank uit naar Dat- of Diegene, die voor altijd in menselijke 
termen ongekend zal zijn, maar van waaruit de oorsprong van ons aller dus ook 
mijn handelen afkomstig is. 

Assendelft, januari 1999 



VOORWOORD 

Genesis en Teilhard de Chardin 
Vijf en dertig jaar geleden was ik scholier op een middelbare school te Bussum. 
Wij, leerlingen, werden toen gewezen op de theorievorming van Teilhard de 
Chardin. Deze Franse palenteoloog bood de stelling aan dat het bijbelse schep
pingsverhaal goed samen kon gaan met hedendaagse inzichten over het ontstaan 
van het heelal. 

Aansluitende beeldspraak 
Voordien was voor ons het Genesisverhaal en bisschop Usher's gedachte, als zou 
de aarde werkelijk zesduizend jaar oud zijn, als middeleeuwse beeldspraak 
terzijde geschoven. Teilhards interpretatie van het bijbelverhaal vormde voor ons 
een keerpunt. Zijn verwijzing naar de theorieën van Darwin en Einstein bood geen 
absolute zekerheid over het ontstaan van alles. Ik leerde vooral dat over één en 
dezelfde gebeurtenis verschillende verhalen in omloop konden zijn. 
Het verhaal van Teilhard was voor ons niet absoluut waarheidsgetrouw. Maar het 
was beter te gebruiken dan de traditionele uitleg van Genesis. 

Dilemma 
Mijn motief tot het schrijven van dit proefschrift hangt samen met een soortgelijk 
dilemma. Als hulpverlener aan mensen, die slachtoffer zijn geworden van een 
misdrijf of verkeersongeval, ontmoet je behoorlijk wat problemen. In het bijzonder 
leer je dat er problemen zijn, die zich niet onmiddellijk laten oplossen. 

Hiermee dient zich de vraag aan inhoeverre wetenschappelijk onderzoek behulp
zaam kan zijn voor de oplossing van dergelijke problemen. Ik probeer met dit 
proefschrift na te gaan of wetenschappers instrumenten kunnen bieden voor de 
ondersteuning van slachtoffers. 
Aanvankelijk verwachtte ik het nodige van de empirisch-analytische benadering 
omwille van haar maatschappelijk gezag en suggestie van betrouwbaarheid. 
Ik ging later te rade bij maatschappij- en wetenschapskritische stromingen. Maar 
ik ontdekte dat vrijwel alle onderzoekers, ook de zogeheten actie-onderzoekers, de 
werkelijkheid benaderen als een vaststaand gegeven, dat enkel door 'ontsluiering' 
kan worden gekend. 

Een prescriptief kennismodel 
Met een aanpak waarbij kennis uitsluitend wordt gedefinieerd als product van 
waarneming en beschrijving kwam ik niet veel verder. De ondersteuning van 
slachtoffers vraagt vooral om kennis naar hoe mensen beter kunnen handelen. 
De wetenschap biedt veel met het descriptieve kennismodel maar minder voor 
wat betreft de productie van prescriptieve kennis, vooral waar het de vormgeving 
van het dagelijkse leven van mensen aangaat. En naar dat soort kennis ben ik juist 
op zoek. 

De opvattingen van Kuhn en Feyerabend verwijzen naar een afwijkend kenniside-



aal. Volgens hen verloopt de vooruitgang van het wetenschappelijke denken niet 
zo rationeel en logisch als de epistemologie suggereert. Er is, zeggen zij, ruimte 
voor verwerving van een ander soort kennis. Zelfs voor de natuurwetenschappe
lijke onderzoeker, het rolmodel van de epistemologie bij uitstek, is onderzoek een 
activiteit van vallen en opstaan en van vele doodlopende wegen. Onderzoek is niet 
alleen een kwestie van rationele systematiek. Er lijkt meer nodig te zijn. 

De waan van afzonderlijkheid 
Bronfehbrenner en West Churchman verwijzen naar de zogeheten waan van de 
afzonderlijkheid. De onderzoeker, zo zeggen zij, is niet bezig met een werkelijk
heid buiten hemzelf. Hij schept daarentegen zijn eigen contextgebonden werke
lijkheid. Onderzoek komt voor beide auteurs neer op de beantwoording van de 
vraag inhoeverre een dergelijke contextgebonden werkelijkheidsschepping aan
sluit bij de wensen en verwachtingen van de onderzoeker zelf en van de mensen 
met wie hij samenwerkt. 

De functie van beeldspraak 
Rorty sluit aan op bovenstaande gedachtengang. Zijn inzichten steunen op het 
pragmatisme, een van oorsprong Amerikaanse filosofische stroming. Dewey, de 
grondlegger van deze stroming wees het Platonische en daaropvolgende Cartesi
aanse ideaal van waarheidsvinding af. Hij verving dit door een, met menselijke 
behoeften meegroeiend, kennisideaal. De wetenschapper, aldus Dewey en Rorty, 
laat zich niet leiden door een vermeende, diepere werkelijkheid achter de dingen, 
maar door de zin voor handelen en op mensen betrokken solidariteit. Voor Rorty 
wordt onderzoek daarmee gelijk aan de productie van de meest aansluitende 
ofwel meest ondersteunende metafoor. 
Mensen, zo zegt hij, kunnen met meer mogelijkheden handelen, wanneer zij 
beschikken over een meer op hun context gerichte beeldspraak. 

Drieledige ambitie 
Met dit onderzoek naar handekngsverruiming door mensen, die slachtoffer van 
een misdrijf of verkeersongeval zijn geworden heb ik een drieledige ambitie. 

In de eerste plaats vind ik het belangrijk om suggesties aan te reiken over hoe tot 
probleemoplossing te komen. Deze suggesties zijn bedoeld voor slachtoffers en 
degenen, die met hen te maken hebben. Dit zijn niet alleen de medewerkers van 
de bureaus Slachtofferhulp in het land. Ook is te denken aan politiemensen, 
medewerkers bij het Openbaar Ministerie en andere dienst- en hulpverleners. 

In de tweede plaats beoog ik aan andere onderzoekers een aantal voorbeelden van 
handelingsondersteuning aan te bieden. Dit doe ik aan de hand van een aantal 
terzake doende theorie- en casusbeschrijvingen. 

In de derde plaats heb ik de ambitie om tot de formulering van een 
ondersteuningsmethodiek te komen. Hierover spreek ik de wens uit dat deze tot 
kritische toetsing door collegahulpverleners en -onderzoekers leidt. Naar ik hoop 
zal dit proefschrift dit qua helderheid en zeggingskracht ook toestaan. 
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HOOFDSTUK 1 

PROBLEEMSTELLING VAN DIT ONDERZOEK 

1.1 Kwaliteit in slachtofferhulp; maatschappelijke ontwikkelingen; achtergrond 
van studie en wetenschappelijk debat 

1.1.1 Kwaliteit 

Diverse opvattingen over kwaliteit 
Het hedendaagse debat over kwaliteit is niet van de lucht. In allerlei verband tref 
je dit begrip aan. Menig opereren door een bedrijf, optreden door een professional, 
dienstverlening door een overheidsafdeling en doodgewoon consumptiegoederen 
in de supermarkt om de hoek, worden in relatie tot dit veelgebruikte en zeer 
verschillend uitgelegde begrip gebracht. 
Zo wordt ook binnen het Nederlandse slachtofferschap een debat over kwaliteit 
gevoerd. Dit gebeurt op lokaal, regionaal en landelijk niveau. De motieven van de 
deelnemers aan deze discussie zijn divers. 
Sommigen wensen meer kwaliteit vanuit de positie van geldschietende overheid. 
Krijgen de afnemers van slachtofferhulp waar voor hun geld? En is de organisatie 
van de hulp optimaal georganiseerd qua doelmatigheid en effectiviteit? Is dit 
aanbod van hulp landelijk te uniformeren. 
Anderen benaderen kwaliteit in termen van deskundigheid. Zij spreken over 
slachtofferhulp als een professie. Ondersteuning van slachtoffers vraagt om 
selectie, training en permanente toetsing van degenen, die slachtofferhulp 
uitvoeren. 

Wellicht zijn er redenen te over om tot deze uniformering en standaardisering te 
komen. 
Bij het ontstaan van slachtofferhulp kon je spreken van initiatieven, die typisch 
van onderop kwamen. In Groningen, Rotterdam, Alkmaar en Amsterdam begon
nen goedwillende vrijwilligers, begeleid door een pionier-coördinator aan de 
vormgeving van een lokaal Bureau Slachtofferhulp. Er was sprake van een hoge 
inzet en alle betrokkenheid was gericht op de slachtoffers, de groep mensen voor 
wie men zich wilde inzetten. 

Het mag voor zich spreken dat nu, in 1999, een andere situatie geldt. Slachtoffer
hulp is een volwaardige werksoort geworden met een structurele subsidie van 
twaalf miljoen gulden. Dat is de bijdrage die het jaarlijks van het Ministerie van 
Justitie ontvangt. Het werkelijke jaartotaal is hoger gegeven de subsidiëring door 
andere ministeries, plaatselijke overheden en particuliere fondsen. Slachtofferhulp 
Nederland is een miljoenenbedrijf geworden. Het ligt daarmee voor de hand dat 
geldschieters en management gezamenlijk een poging doen de kwaliteit, in 
termen van output, voorwerp van sturing te maken. 

Toch is er meer. Het echte slachtofferhulp, dat is de ondersteuning van slachtof-



fers door de onbetaalde medewerkers van Slachtofferhulp vindt plaats zonder 
aanwezigheid van derden. Kwaliteit is dus kennelijk iets wat niet alleen van 
"bovenaf' in kaart kan worden gebracht en nagestreefd. Kennelijk ontstaat 
kwaliteit ook van onderop en kan deze op dit niveau worden versterkt. 
De voorwaarden voor dergelijke versterking van kwaliteit vormen de grondslag 
van deze studie. Sinds 1985 ben ik beroepsmatig werkzaam bij Slachtofferhulp in 
Amsterdam. Daarmee ben ik in hoge mate betrokken bij de vraag onder welke 
voorwaarden kwaliteit in ondersteuning van slachtoffers kan worden bereikt. 
Toename van kwaliteit, vermoed ik, hangt in sterke mate samen met de activiteit 
van ondersteuning zelf. 
Kwaliteit wordt geleverd doordat de medewerker de mogelijkheid heeft zich, qua 
communicatie met het slachtoffer, ten volle in te zetten. Ook dient deze inzet te 
worden gevoed door een besef van hoe mensen met elkaar horen om te gaan. 

Maatschappelijke context 
Het spreekt voor zich dat het geheel van criminaliteit, slachtofferschap en slachtof
ferhulp niet in een maatschappelijk vacuüm opereert. 
De laatste jaren is over deze onderwerpen een hoop te doen. Toenemende crimina
liteit en de behoefte aan meer aandacht voor slachtoffers werden zelfs in verband 
gebracht met een complete teloorgang van de maatschappelijke moraal. 
Relevante auteurs, landelijk en internationaal, benadrukken dat de periode van 
grootschalige levensovertuigingen voorbij is. Desondanks weten de auteurs in 
kwestie aan te tonen dat het moreel besef niet minder is geworden. Maar mensen 
geven deze op een veel kleinschaliger wijze vorm. Er wordt, zogezegd, minder 
gepraat en meer gedaan. 
Juist het slachtofferschap van criminaliteit lijkt een nieuwe morele noemer te 
bieden waarop maatschappelijke consensus wordt geformuleerd. De diverse 
gezindten ontmoeten elkaar op de vraag hoe het pleidooi voor meer aandacht voor 
slachtoffers in de praktijk vorm te geven. Wellicht biedt deze ontwikkeling, tot 
voor kort, onvermoede kansen tot ontwikkeling van kwaliteit. 

1.1.2 Markante verschillen; slachtofferschap en toenemende zelfbeschikking 

De calculerende burger 
In vergelijking tot voorgaande decennia vallen met betrekking tot de jaren negen
tig enige verschillen op, die ook betrekking hebben op de vorm en inhoud van de 
ondersteuning van slachtoffers in Nederland. 

Het meest belangrijke verschil is wel dat de zingeving aan mensen op basis van 
grote 'opdrachten' plaats heeft gemaakt voor een veel individueler aftasten van 
wat de toekomst zal brengen. De roep om individuele zelfbeschikking weerklinkt 
luider dan ooit. Tegelijkertijd ontbreekt het idee deel te zijn van een zinvolle 
historische ontwikkeling. Mensen lijken geheel in het heden op te gaan. Ogen
schijnlijk beperken zij hun handelen tot het onmiddellijke 'hier en nu'. Zo verschijnt 
in de beeldvorming van het overheidsbeleid het type van de, slechts op het eigen 
belang uitzijnde, calculerende burger. 



Een andere omgang met elkaar 
Rorty biedt argumenten om het beeld over de calculerende burger te nuanceren 
(1). Hij geeft aan dat het maatschappelijke verkeer zich tot enkele decennia gele
den gesteund wist door een, op Descartes, Locke en Leibniz terug te voeren, 
empirische wetenschapsbeoefening. Daarvan worden de beprekingen nu zicht
baar. Elke duiding van de werkelijkheid is reductionistisch. Er is ruimte voor een 
nieuw type van onderzoek. 

Maatschappelijke subjecten, vervolgt Rorty, maken deel uit van dezelfde werke
lijkheid. In omgang met elkaar scheppen betrokkenen echter ieder hun eigen 
werkelijkheid. Bij dit hermeneutisch gekleurde proces wordt de individuele 
inbreng van mensen veel groter, richt zich minder naar vooraf vast te stellen 
regels en verliest daardoor aan voorspelbaarheid. Deze zienswijze veronderstelt 
meer individuele zelfstandigheid en creatiever inbreng voor wat betreft sociale 
omgang en erkende maatschappelijke diversiteit. Rorty is voorstander van een 
aanpak, waarbij de ervaringen van individuele mensen aansluiten op noties van 
verruiming van zelfbeschikking én solidariteit (2). 
In 't Veld beschrijft hoe in de afgelopen decennia de overheid haar rol anders is 
gaan opvatten ten aanzien van de dienstverlening door (semi-)overheidsinstelling-
en: van centrale actor boven de partijen naar faciliterende medespeler (3). Zijn 
beschrijving maakt de notie van "een andere omgang met elkaar" op het niveau 
van strafrechtapparaat en slachtofferhulp, duidelijk waarneembaar. 

Ecologie 
Over de huidige omgang met de werkelijkheid is nog meer te zeggen. In tegen
stelling tot twintig jaar geleden prevaleert nu minder een samenlevingsoptiek in 
termen van ongelijke verdeling van lasten en lusten naar machts- en 
inkomenspositie. Nu leeft veel meer het ecologische besef dat rijk of arm, jong of 
oud, allochtoon of autochtoon slachtoffer kunnen worden van een aantal negatief 
werkende verschijnselen op collectief niveau. Te denken is aan ecologische 
storingen als Tsjemobyl en de afbraak van de ozonlaag, aan grootschalige ver-
keersrampen als het neerstorten van een Boeing in de Bijlmer in 1993 en file-
botsingen en aan permanent aanwezige 'afwijkingen' als werkloosheid en een 
door criminaliteit veroorzaakte onveiligheid. Door dit type collectieve rampen 
wordt het gevoel van gemeenschappelijke lotsverbondenheid versterkt. 

Risico-maatschappij 
Dergelijke collectieve risico's gaan hand in hand met een individueel onvermogen 
om daarmee adequaat om te gaan. Beek definieert dit als één van de belangrijkste 
kenmerken van de hedendaagse 'risico-samenleving' (4). 
Niet langer de verdeling van sociaal-economische rijkdom, zegt hij, zou relevant 
onderwerp van het politieke debat moeten zijn. De discussie moet nu gaan over de 
afwenteling van door mensen zelf gecreëerde, levenbedreiging. Maar omdat deze 
levensbedreiging zich goeddeels aan de collectieve waarneming onttrekt is deze 
slechts met grote moeite tot voorwerp van politieke besluitvorming te maken. 

Onvermogen overheid 
Zo vormen criminaliteit en het onvermogen van het strafrechtapparaat om daar-



mee afdoende om te gaan een veelzeggend voorbeeld van Beck's observaties. 
Criminele gebeurtenissen leiden tot slachtofferervaringen. Mensen ontdekken dat 
zij zich daartegen nauwelijks teweer kunnen stellen. Deze ervaringen leiden voor 
betrokkenen tot gevoelens van machteloosheid. Deze gevoelens verwijzen naar 
een overheidsapparaat, dat steeds minder in staat is op criminaliteit een adequaat 
antwoord te bieden. 
En dan te bedenken dat misdrijven aanleiding geven tot traumatische gevoelens 
die heel wat ernstiger doorwerken dan doorgaans wordt verondersteld. Empiri
sche onderzoekers als Steinmetz (5) en Wemmers (6) hebben daarover de afge
lopen jaren gaandeweg meer gedetailleerde gegevens kunnen leveren. In zijn, in 
1996 verschenen, dissertatie neemt Denkers (7) een aparte positie in. 
Zichzelf te ervaren als verliezer, aantasting van het individuele zelfbeeld, verstoor
de betekenisgeving van eigen leven, inbreuk op de dagelijkse routine en crisisre
actie zijn enige termen, waarmee Steinmetz en anderen de complexe werke
lijkheid van slachtoffersgevoelens aanduiden. 

Afbraak van morele kaders 
Het klimaat van toenemende individualisering, ook in termen van slachtofferbele-
ving wordt eveneens beïnvloed door een tendens van voortgaande ontzuiling. 
Tijdens de afgelopen decennia was er sprake van de afbraak van, door geloof of 
ideologie gesteunde, sociale en morele kaders. In de jaren zestig en zeventig 
werden gevestigde gezagsverhoudingen doorbroken. Tolerantie tegenover afwij
kend gedrag leek te zijn omgeslagen naar vrijblijvendheid en gebrek aan sociale 
controle. 
Het lijkt dan wel alsof slachtoffers de overheid niet langer als zingevende instantie 
ervaren. Men zegt wel dat daardoor het overheidsapparaat haar normgevende en -
handhavende functie ziet aangetast. De geloofwaardigheid van het 
strafrechtapparaat lijkt onder druk te staan. De vraagt dient zich aan in hoeverre 
mensen nog vertrouwen hebben in een overheid, die hen onvoldoende bescher
ming kan bieden. In ons buurland België wordt deze vraag aan de hand van de 
Dutroux-zaak op navrante wijze manifest. 

In hoofdstuk 3 wordt op de kwestie van een veranderend normbesef nader 
ingegaan. 

Aandacht voor slachtoffers 
Tegen deze achtergrond dient de roep om meer aandacht voor slachtoffers van 
misdrijven en verkeersongevallen te worden begrepen. Illustratief daarvoor is het 
debat in de kringen van politie en Justitie over adequate bestrijding van misdaad 
(8). Verdient de bestrijding van de criminaliteit als zodanig de voorkeur of heeft de 
overheid zich primair te richten op een adequate opvang van slachtoffers (9)? 
Dit debat laat zien dat de inspanning van Justitie wordt geproblematiseerd. Telt 
in de eerste plaats de ordehandhavende functie of moet het strafrechtapparaat 
juist aansluiten op de situatie van slachtoffers? Juist in een samenleving, waarin 
sprake is van verdere individualisering en fragmentering, ontstaat behoefte aan 
een strafrechtapparaat, dat zichzelf weet te legitimeren. 

Voor Boutellier is deze verlegging van inspanning niet toevallig (10). Ook hij geeft 
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aan dat de ideologische kaders van vijf-en-twintig jaar geleden plaatsmaakten 
voor veel individueler opvattingen en handelingspatronen. Niet aan algemeen 
aanvaarde morele aanspraken maar aan individuele beleving wordt veel meer 
oordeelskracht toegekend. De overheid heeft hierin aan normgevende functie 
goeddeels ingeboet. 
Boutellier's notie over "individueel beleefde moraliteit" sluit aan op Rorty's besef 
dat de hedendaagse samenleving niet vrij is van moraal maar deze meer 
situatiegebonden vormgeeft. In een klimaat van verruimde zelfbeschikking, 
terugtredende overheid en veelvuldig aanwezige criminaliteit zal meer aandacht 
moeten uitgaan naar slachtoffers en hun slachtofferschap. 
De overheid ziet dit ook in. Een eerste bewijs daarvan was het aantreden van de 
zogeheten Commissie De Beaufort (ontwikkeling van beleid ten behoeve van de 
opvang van slachtoffers van sexueel geweld). De vraag is of een dergelijk beleid 
voldoende aansluit bij de individuele belevingen en verwachtingen van mensen. 
Een en ander vraagt om een preciezer zicht op de betekenis van het slachtoffer 
worden van een misdrijf! Vanuit dit zicht zou de overheid haar gezag moeten 
kunnen "terugveroveren". Wil dit overheidsbeleid op een concreet herkenbare 
manier gestalte krijgen, dan zal deze op slachtoffers gerichte mspanning moeten 
plaatsvinden in de tastbare leefomgeving van mensen. 

1.1.3 Zorg voor slachtoffers; moraal in praktijk 

Vanuit dit inzicht verschijnt de praktijk van slachtofferhulp als een betekenisvolle 
belofte voor vandaag en de onmiddellijke toekomst. 
Dat er zich vrijwilligers melden bij Slachtofferhulp zegt, zo leert de ervaring, iets 
over het huidige maatschappelijke draagvlak van deze werksoort. Vrijwillige 
hulpverleners zetten zich niet in, op grond van grootschalige 'ideologische' over
wegingen, maar om aan hun solidair zijn met medebewoners in buurt en wijk, op 
tastbare wijze uitdrukking te geven. Wat telt is de onmiddellijke zorg voor ande
ren in kleinschalige verbanden. 
De Amerikaanse politicologe en ethica Tronto problematiseert hierover in haar in 
1993 verschenen "Moral Boundaries". 
Zij maakt hierin een onderscheid tussen ethiek en zorg en beargumenteert 
daarmee dat de onmiddellijke zorg voor anderen juist de geest van vandaag 
typeert (11). Bij ethiek gaat het om een geabstraheerde notie van zorg, waarbij 
eerder het te belijden principe dan het feitelijke "goed doen" van belang is. Zorg 
heeft betrekking op concrete activiteiten, waar geen mens buiten kan. Tronto 
geeft aan dat ethiek zich aan bestaande verhoudingen conformeert, terwijl zorg 
betrekking heeft op onmiddellijk engagement en daardoor veranderend werkt. In 
hoofdstuk 3 kom ik hierop uitgebreider terug. 

In deze studie wil ik het verband tussen het engagement om metterdaad bij te 
dragen aan de leefbaarheid van eigen leefomgeving enerzijds en de kwaliteit van 
Slachtofferhulp anderzijds nader onderzoeken. Een precieze formulering van de 
probleemstelling volgt in hoofdstuk 2. 
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1.1.4 Slachtofferschap; kwaliteit in ondersteuning 

Toenemende criminaliteit 
Voorop staat dat gegevens over criminaliteit met de nodige argwaan moeten 
worden bekeken. Betere technieken van registratie, stijgende welvaart, toename 
van de bevolking als geheel en een grotere bevolkingsdichtheid maken, los van 
andere factoren, dat de criminaliteitscijfers toenemen. Toch nemen deze factoren 
niet weg dat de stijgende criminaliteit door steeds meer mensen als een heersen
de metafoor wordt gebruikt om onze huidige samenleving te definiëren. 
Sinds het einde van de jaren zeventig kent Nederland een ongekend hoog aantal 
misdrijven. Criminaliteit en de bestrijding daarvan gelden in het maatschappelijke 
debat als belangrijkste maatschappelijk probleem. De gedachte dat enkel het 
strafrechtapparaat dit probleem zou kunnen oplossen, blijkt steeds meer op een 
mythe te berusten. Des te dwingender dient zich de noodzaak van een alomvat
tende aanpak aan, waarbij de burger een vitale rol krijgt toebedeeld. 

Ontwikkelingen 
Sinds het begin van de jaren negentig steeg het aantal misdrijven verder maar 
niet zo fors als in de jaren zeventig en de eerste helft van de jaren tachtig (12). De 
afgelopen jaren zijn in het bijzonder het aantal autodiefstallen, woninginbraken, 
overvallen en misdrijven tegen het leven toegenomen, (totaal aantal geregistreer
de geweldsdelicten in 1993 1.274.000 tegen 706.000 in 1980; totaal aantal geregis
treerde vermogensdelicten in 1993 952.000 tegen 501.000 in 1980). Veel voorko
mende misdrijven zijn vooral vernielingen en fietsdiefstallen. In vergelijking tot 
andere landen scoort Nederland behoorlijk hoog. Fietsdiefstal is het grootste 
criminaliteitsprobleem. 
Ondanks bescheiden groei in de jaren negentig vertoont wel de totale schade als 
gevolg van veel voorkomende criminaliteit een opgaande lijn. Daarvoor zijn vooral 
de delicten diefstal van en uit auto en woninginbraak verantwoordelijk. Zo ook is 
er sprake van toenemend letsel bij ernstige vormen van geweldscriminaliteit. 
Deze vorm van criminaliteit, zoals misdrijven tegen het leven en overval groeit 
vooral in gemeenten met minder dan 50.000 inwoners. Zo ook geldt dit voor 
diefstal uit woningen. Autodiefstal kent de sterkste stijging bij steden tussen de 
100.000 en 250.000 inwoners. 
In de vier grote steden vindt bijna een kwart van de criminaliteit plaats. En 
tenslotte heeft niet Amsterdam, maar Utrecht het hoogste criminaliteitsniveau. 

Slachtoffers zelf schuldig 
Eén van de sociaal-psychologische mechanismen om onveiligheidsgevoelens naar 
aanleiding van criminaliteit hanteerbaar te maken staat bekend als "victim 
blaming". Het beeld van de calculerende burger is moeilijk te verbinden met die 
van het slachtoffer van een misdrijf. Het lijkt wel alsof het de slachtoffers zijn die 
gedwongen worden om de oorzaak van hun slachtofferschap uit te leggen. Lemer 
verwijst naar het 'geloof in een rechtvaardige wereld' (13). Op basis van empirisch 
onderzoek ontwikkelt deze sociaal-psycholoog de theorie dat mensen de neiging 
hebben om hun omgeving te zien als een rechtvaardige plaats, waarin verdiensten 
en het lot van een persoon dicht bij elkaar liggen. Wanneer iemand slachtoffer 
wordt is zijn omgeving geneigd hier afwijzend op te reageren. Dit doen zij op 
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basis van de misvatting alsof er geen sprake is van echt lijden ofwel dat het 
slachtoffer zelf schuld draagt. 
De betekenis van deze schemata, die diep in het bewustzijn liggen verankerd, is 
vérstrekkend. Het slachtofferschap wordt gebagatelliseerd. Dit maakt de roep om 
aandacht van slachtoffers des te relevanter. Dit sociaal-psychologische mechanis
me heeft een diepgaande werking. Het impliceert dat mensen van nature geneigd 
zijn om slachtoffers aan hun lot over te laten. 
Bovendien willen betrokkenen zelf liever niet als slachtoffer worden gedefinieerd. 
Bij de ontwikkeling van kwaliteit is essentieel dat voor betrokkenen ruimte 
ontstaat om juist aan dit soort stigmatisering te ontsnappen. 

Kwaliteit 
In de aanhef van dit hoofdstuk benoemde ik kwaliteit als kernbegrip voor verdere 
studie. Dit begrip komt herhaaldelijk terug in de verdere gedachtenontwikkeling; 
als een telkens terugkerend "Leitmotiv". 
Vandaar dat ik, al meteen in dit eerste hoofdstuk, op dit kernbegrip inga. Dit 
gebeurt aan de hand van auteurs die iets te zeggen hebben over kwaliteit "van 
onderop" en daardoor over de beleving van slachtoffers zelf. 
Het begrip kwaliteit in relatie tot de notie van discretionaire ruimte én het morele 
besef van degenen die in deze ruimte handelen, zullen bij de daaropvolgende 
bespreking van de casusposities aan bod komen. 

Kwaliteit als gebruikersdominantie 
Kwaliteit in ondersteuning heeft allereerst te maken met herkenning en erkenning 
van het slachtofferschap. Bij dit situatiegebonden proces van slachtofferhulp staat 
de zelfbeschikking van slachtoffers voorop. De praktijk van hulpverlening laat zien 
dat dit ideaal lang niet altijd wordt verwezenlijkt. De sturing van het hulpverle
ningsproces wordt maar in beperkte mate aan de hulpvragers zelf overgelaten. 
Snel duidt een dergelijke hulpverleningspraktijk aan als systeemdominant (14). 
Opvattingen over professionaliteit, top-down toepassing van hulpverleningsin
zichten of institutionele bureaucratisering verhinderen de productie van kwaliteit. 
En deze ontstaat pas wanneer er sprake is van de zogeheten gebruikersdominan
tie. De sturing van het ondersteuningsproces wordt dan zaak van de cliënt en 
hulpverlener zelf. 

Diverse aspecten aan kwaliteit; invloed van hulpvrager 
De Savornin Lohman benadert het begrip kwaliteit vanuit een aantal gezichtspun
ten. Zo kan men kwaliteit in ondersteuning achtereenvolgens meten naar kriteria 
als methodische actie, professionele houding, professionele organisatie en last but 
not least de kwaliteit van communicatie tussen hulpvrager en hulpverlener. Welk 
aspect daarbij van belang is, ofwel welke eisen aan het begrip kwaliteit zijn te 
verbinden, hangt af vanuit wiens gezichtspunt men deze eisen stelt (15). Het 
gezichtspunt van de hulpvrager in gesprek met de hulpverlener, is daarin belang
rijk zo niet doorslaggevend. 
Ook voor Van der Laan, deze promoveerde in 1990 op een onderzoek hiernaar, 
hangt kwaliteit samen met de mogelijkheid van de cliënt om invloed uit te oefenen 
op het hulpverleningsproces (16). Met een beroep op Habermas beziet hij kwali
teit in termen van communicatie tussen ondersteuner en cliënt. Daarmee behoort 
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de ondersteuner de probleemformulering en -oplossing in handen van de hulpvra
ger zelf te leggen. In de volgende hoofdstukken ga ik op deze kwestie uitgebreider 
in. 

Professionaliteit versus kwaliteit 
In het merendeel van terzake doende beschrijvingen valt professionaliteit samen 
met kwaliteit. Van Houten maakt een onderscheid tussen professionaliteit en 
kwaliteit waarop ik graag aansluit (17). Het eerste begrip verbindt hij aan een 
wijze van ondersteuning, die is gebaseerd op een positivistische wetenschapsop
vatting. Daarbij zijn suggesties voor handelen af te leiden uit uitspraken over, 
vooral economisch getinte, wetmatigheden. Bij een dergelijke benadering komen 
contextuele eigenaardigheden onvoldoende aan bod. Bij een kwaliteitsgerichte 
ondersteuning, zegt hij, gebeurt dit wel en ontstaat er ruimte voor een context
gebonden communicatieve praktijk. De oordeelsvorming door de cliënt en de 
ondersteuner laat zich ook leiden door morele argumentaties. 

"Er plezier aan hebben" of "plezier hebben mag niet"; een normatieve verank
ering van hulpverlenen 
Tronto en hier te lande, Manschot (18) en Duyndam (19) betrekken de zin voor 
ethiek op het situatiegebonden handelen door de hulp- of dienstverlener. Het gaat 
hen om het alledaagse tastbare optreden dat is te typeren door aanduidingen als: 
"zorg hebben voor", "plezier hebben aan" of "je best doen voor". Niet het abstracte 
principe maar de 'vonk' in het concrete handelen bepaalt de kwaliteit. 
Kwaliteit in uitvoering is dan te verbinden aan de mogelijkheid van sturing door 
de cliënt in diens specifieke context, de mogelijkheid van open communicatie 
tussen de cliënt en de ondersteuner, en last but not least het belang van een 
normatieve verankering (de term is van Van Houten) van de hulpverlenings
praktijk. 

Discretionaire ruimte 
Het idee van sturing door de cliënt, de mogelijkheid van een open communicatie 
en het belang van een normatieve verankering wordt opnieuw verwoord door 
Handler. Deze biedt een programma aan, waarbij het begrip kwaliteit nader wordt 
uitgewerkt (20). 
De kern van zijn betoog komt erop neer dat hedentendage mensen voor de 
inrichting van hun leven steeds meer van doen hebben met grootschalige organi
saties. Gegeven deze grootschaligheid zal de communicatie tussen organisatie en 
gebruiker niet altijd voldoen. In een dergelijke situatie zal men verbetering willen 
zoeken in een juridische standaardoplossing. In casu komt dit neer op een voor 
handen zijnde klachtenregeling, zoals geformuleerd in het beroeps-, tucht- of 
strafrecht. 
Handler geeft aan dat een dergelijke benadering nauwelijks verbetering van 
kwaliteit oplevert. Cliënten blijven afhankelijk van de institutie in kwestie, want 
zij moeten daar een volgende keer ook weer zaken mee doen. Er is wel sprake van 
meerwaarde wanneer ook aan verbetering in termen van relatie en communicatie 
tussen institutie en cliënt wordt gewerkt. 
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Handler introduceert daarmee de gedachte dat de verbetering van de situatie van 
mensen, ook al zijn zij verwikkeld in een juridische procedure, niet wordt bereikt 
door juridische actie alleen. Uit het onderzoek dat hij bij een school van geestelijk-
gehandicapte kinderen deed in Madison (V.S.), bleek de uitsluitend juridische 
strijd juist de individuele zelfbeschikking van cliënten te frustreren. 
Ook de praktijk van het strafrecht laat zien dat genoegdoening aan slachtoffers 
pas wordt geëffectueerd bij een 'creatieve ' omgang met regelgeving. "Madison" 
toonde aan dat een decentrale overheidsorganisatie en een in de lokale gemeen
schap genestelde dienstverlening onontbeerlijke voorwaarden voor kwaliteitsver
sterkende omgang waren. 

Kwaliteit komt volgens Handler tot stand wanneer sprake is van een zogeheten 
discretionaire ruimte van hulpvrager en hulpverlener samen versus de uniforme
rende werking van de institutionele c.q. professionele regelgeving. Hierbij staat de 
gedachte centraal dat de beslissingen met betrekking tot het ondersteuningspro-
ces door cliënten zelf en de uitvoerende hulpverleners worden genomen. In dit 
proces tellen elementen mee als oplossingsgerichtheid, flexibiliteit, zin voor situa-
tieaansluitende verbetering en gerichtheid op wederzijds begrip en overleg. 

Horizontalisering; interactie i.p.v. centrale aansturing 
Deze notie sluit aan op de gedachte, ondermeer geuit door In 't Veld, dat de 
besluitvorming in de overheids- of semi-overheidssfeer niet langer is voor te stel
len als het product van een simpele top-downstructuur (21). De overheid lijkt 
daarmee haar rol als centrale actor boven de partijen te hebben verloren. Zij wordt 
nu één van de partners in een netwerk en speelt daarbij een vooral faciliterende 
rol. Deze positieverschuiving heeft tot gevolg dat een dienstverlenende organi
satie, waarmee de overheid contacten onderhoudt, Slachtofferhulp bijvoorbeeld, in 
tegenstelling tot vroeger, een markt moet "veroveren". Haar bestaansrecht wordt 
niet langer door een centrale overheid als vanzelfsprekend gelegitimeerd. 

Een identieke verschuiving is aanwijsbaar binnen de dienstverlenende organisatie 
zelf. Niet uitsluitend de besluitvorming door het management is van invloed. De 
organisatie krijgt meer het karakter van een samenstel van interdependente 
relaties in een transactienetwerk. Verhoudingen krijgen daarmee een meer 
horizontaal karakter. Het centrum van de organisatie wordt deel van een veelkleu
rig netwerk van veranderende verhoudingen en posities. 
Hierbij valt het tweeledige karakter van de instelling sterk op. Aan de ene kant is 
er sprake van een sterke gerichtheid op de eigen cultuur in termen van achtereen
volgens gegeven overheidsopdracht, daaruit voortvloeiende regelgeving, daarvoor 
beschikbaar gesteld budget en ontwikkelde regels omtrent de professionele 
vakuitoefening. 
Anderzijds heeft de organisatie juist te maken met haar cliëntenkring en wordt zij, 
gegeven hun wensen en verwachtingen, genoodzaakt om marktgericht te opere
ren. 

Kwaliteit als product van 'netwerken' 
Beleidsvorming en -uitvoering worden daarmee een in elkaar vloeiend proces, dat 
wordt beïnvloed door actoren binnen en buiten de organisatie. Deze hebben ieder 
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hun eigen opvatting over het product van de organisatie. Volgens In 't Veld 
ontstaat pas echt kwaliteit bij congruente interactie tussen deze actoren m.a.w. 
wanneer zij elkaar "weten te vinden" met betrekking tot de dienstverlening in 
kwestie. 

Ondersteuning van slachtoffers bijvoorbeeld biedt het voordeel nog in hoge mate 
experimenteel, situatiegebonden en flexibel te zijn. Meer kwaliteit in dienst- en 
hulpverlening bereikt men, stelt Handler, bij creatief gebruik van discretionaire 
ruimte versus de uniformerende werking van gestandaardiseerde regelgeving. 
Met dit concept biedt Handler de gedachte aan dat diverse partijen in een 
strafrechtelijk geschil, te denken is aan het slachtoffer en de dader, maar ook de 
politie, het Openbaar Ministerie, de rechter enz., pas kwaliteit bereiken wanneer 
de procesgang niet (alleen) in termen van juridische actie wordt vormgegeven. 
Doen zij dit wel dan ontstaat het risico dat partijen elkaar te zeer als tegenstander 
waarnemen. Dit staat haaks op een klimaat waarin zinvolle verwerking van het 
slachtofferschap en daaropvolgende verbetering van handelen zal kunnen gedijen. 
Netwerken, d.i. de opbouw van duurzame samenwerkingsrelaties over de grenzen 
van organisaties heen, biedt voor het laatste een veel betere garantie. 

1.1.5 Terugtredende overheid; kansen op kwaliteit? 

Bij hierboven gehanteerde aanduidingen van kwaliteit, d.i. kwaliteit op een 
concreet herkenbaar niveau en vanuit de beleving van mensen zelf, lijkt de 
overheid qua leniging van de nood rond slachtofferschap eerder minder dan meer 
perspectief te bieden. 
Het wordt daarmee steeds duidelijker dat de, aan de overheid gestelde, verwach
tingen niet vervuld kunnen worden. De overheid word noodgedwongen beschei
dener. Zij doet een stapje terug. Conform de analyse van In 't Veld verruilt zij haar 
centrale rol voor die van een "facilitator". 
De verminderde staatsinvloed is daarmee positief te zien. Het ontstane vacuüm 
biedt kansen voor direct betrokkenen, die op een, op de context aansluitende 
manier, zaken kunnen aanpakken. 

Discretionaire ruimte en creatieve "tussen-organisatie" 
De ondersteuning van slachtoffers is te beschouwen als eigentijdse vormen van 
.samenlevingsbemoeienis. Met de opzet van de Bureaus Slachtofferhulp heeft de 
overheid zich opgesteld als partner om aan slachtoffers meer te bieden qua 
genoegdoening en herstel van rechtsgevoel. Slachtofferhulp is aan te duiden als 
een aansprekend initiatief, waarbij de overheid erin slaagt haar voorwaar
denscheppende functie waar te maken. 
Ander voorbeelden daarvan zijn de oprichting van de Bureaus Halt en de intensie
ver schadebemiddelingsactiviteiten door de Reclassering; zie hoofdstuk 6. Deze 
inspanningen zijn een uiting van het streven om direct betrokkenen invloed uit te 
laten oefenen op de verwerking van hun slachtofferschap, de vergoeding van 
opgelopen schade, de verhoging van de leefbaarheid in eigen woonomgeving door 
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de terugdringing van criminaliteit. 

De combinatie van het idee van toenemende individuele zelfbeschikking én door 
onmacht terugtredende overheid maakt dat er ruimte ontstaat voor tussenorgani-
saties die op hun beurt aansturen op een belangrijkere rol voor terzake betrokken 
partijen. Deze belangrijkere rol uit zich in de gedachte dat partijen zelf bij de 
afwikkeling van misdrijf betrokken blijven. Het product daarvan is meer kwaliteit. 

Dialoog met omgeving; kwaliteit door kleinschaligheid 
Zo is bijvoorbeeld te wijzen op de voordelen van de zogeheten dading boven 
strafrechtelijke afhandeling (22). Bij deze vorm van strafafwikkeling wordt gepro
beerd door onderhandeling een schikking te treffen tussen dader en slachtoffer. Bij 
succes daarvan blijft strafvervolging door de officier van justitie achterwege. 
Het nodigt slachtoffers uit de genoegdoening naar daders zelf ter hand te nemen. 
Verrijn Stuart werkt dit uit (23). Het maatschappelijk leven is verworden tot een 
'ieder voor zich'. Ieder ontvangt wat hij kan krijgen, niet wat hem toekomt. Juist de 
dialoog tussen daders en slachtoffers zou daarin enige rechtvaardigheid scheppen 
en daarmee het misdrijf naar zijn situatiegebonden kern terugbrengen. 

1.2 Probleemstelling en wetenschappelijk kader 

1.2.1 Probleemstelling en onderzoeksopzet 

Omschrijving van voorwaarden 
Een nadere precisering van kwaliteit dwingt tot de vaststelling van de voorwaar
den daarvoor. Deze omschrijving van kwaliteit krijgt daarmee betekenis voor 
eenieder die vakmatig met slachtoffers te maken heeft. Totnutoe sprak ik over de 
vrijwillige medewerkers van Slachtofferhulp. Andere relevante actoren zijn poli
tiemensen, rechters, officieren van justitie en de medewerkers slachtofferinforma-
tie aan het parket. 
Elementen van deze studie kunnen ook van belang zijn voor werkers in de gezond
heidszorg en de betaalde hulpverlening. Niet in de laatste plaats zouden slachtof
fers zelf voordeel uit een dergelijke omschrijving van kwaliteit kunnen trekken. 
Een en ander komt later uitvoerig ter sprake. 

Mijn onderzoeksopzet bestaat uit een een beschrijving van casusposities, die ik 
naar een algemener niveau til door hantering van bepaalde begrippen. Daarmee 
geef ik aan het begrip kwaliteit een concrete uitwerking. Daaruitvolgend destilleer 
ik bepaalde aanwijzingen voor ondersteuning van slachtoffers, die in een latere 
fase getoetst worden op hun herkenbaarheid voor hulp- en dienstverleners. 

Dit onderzoek in de traditie van handelings- ofwel actie-onderzoek 
Met de door mij gehanteerde methodiek van onderzoek sluit ik aan bij een bepaal
de onderzoekstraditie. Aanduidingen daarvoor zijn handelings-of actieonderzoek. 
Het handelingsprogramma, zoals bijvoorbeeld door Handler beschreven, verwijst 
naar een onderzoekspraktijk waarbij betrokkenen, ieder voor zich , een subjectieve 
voorstelling van de werkelijkheid hanteren. Dit gegeven vormt geen belemmering 
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voor kennisvermeerdering omdat betrokkenen streven naar een voorstelling die 
qua eigen beleving zoveel mogelijk kwaliteit biedt. 
Van Strien geeft aan dat dit type van onderzoek om een ander dan het 
positivistische-empirische onderzoeksparadigma vraagt (24). 
Voorop staan een sterke betrokkenheid op de praktijk en een hermeneutische 
optiek, zonder dat aan de gedachte van een toetsbare cyclus van onderzoek 
afbreuk wordt gedaan. De onderzoeker streeft naar de productie van praktijk
theorieën teneinde de mogelijkheden van handelen te verruimen. 
Rorty biedt hiervoor inspiratie (25). Met het begrip 'édification' verwijst hij naar 
een onderzoekspraktijk, die hermeneutisch en handelingsgericht van karakter is. 
Het gaat betrokkenen om de productie van handelingsondersteunende beeld
spraak, d.w.z. de productie van een werkelijksvoorstelling die mensen "op ideeën 
brengt. 
Doets reikt een onderzoeksmethodiek aan, die bovenstaande gedachtengang 
concretiseert (26). Onderzoek moet zijn gericht op de ontwikkeling van een 
handelingsrepertoire, waarbij niet het meten maar het construeren centraal staat. 
Product van onderzoek is een vergroot arsenaal aan keuzen voor handelen, 
hetgeen vervat is in een set van suggesties. Het karakter van deze receptuur is in 
hoge mate doelgericht. 
In hoofdstuk 2 kom ik op deze methodiek uitgebreid terug. 

1.2.2 Theoretisch kader 

Theorie van publieke actie: wanneer kwaliteit? 
Zoals gezegd sluit Handlers theorie van publieke actie aan op de inzichten van In 
't Veld. Kwaliteit in besluitvorming ontstaat als betrokken actoren elkaar weten te 
vinden in een complex proces van interactie, waarbij beleidsvoorbereiding en 
beleidsuitvoering vloeiend in elkaar overlopen. Kwaliteit in deze is afhankelijk van 
de mate waarin de diverse actoren in staat zijn zich een congruente visie op de 
werkelijkheid eigen te maken. 

Bij presentatie van mijn gedachtengang werk ik met beschrijvingen uit de prak
tijk. Deze praktijkbeschrijvingen winnen pas echt aan geldigheid en argumenta
tiekracht wanneer de resultaten daarvan aan de inzichten van werkers uit de 
praktijk kunnen worden getoetst. 

1.2.3 Afsluiting; leeswijzer 

Met bovenstaande paragraaf bood ik een programma, waarmee het onderzoek 
naar kwaliteit in slachtofferhulp gestalte kan krijgen. 
In hoofdstuk 2 werk ik de onderzoeksmethodiek nader uit. 
In hoofdstuk 3, komt de typering van de Nederlandse samenleving, in termen van 
bureaucratisering en technocratisering aan bod. Deze beschrijving wordt verbij
zonderd op vraagstukken rond criminaliteit, strafrechtapparaat en slachtofferhulp. 
Slachtofferhulp en de kwaliteit daarvan kunnen slechts goed worden beschreven 
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wanneer ik beschik over een heldere omschrijving van de omstandigheden van 
slachtoffers en een theorie van ondersteuning. Deze volgen in hoofdstuk 4. 
Daarbij wil ik in hoofdstuk 5 kort kijken naar de ontwikkeling van de hulpverle
ning in Nederland. Ik stel de vraag inhoeverre voortgaande professionalisering 
metterdaad bijdroeg aan de kwaliteit van deze hulpverlening. 
In respectievelijk de hoofdstukken 6 en 7 verbijzonder ik de onderzoeksvraag
stelling op de slachtofferbemoeienis door politie en justitie. 
In hoofdstuk 8 volgt presentatie van een onderzoek, waarin de samenwerking 
tussen politie, justitie en slachtofferhulp aan de hand van de Amsterdamse 
praktijk wordt uiteengezet. Betrokken respondenten geven daarbij aan inhoeverre 
zij de, in de hoofdstukken 1 tot en met 7 ontwikkelde, gedachtengang vinden 
aansluiten bij hun eigen praktijk van ondersteuning van slachtoffers. 

De theoretische beschrijving combineer ik met beschrijvingen van casusposities. 
Op deze manier verbind ik theorie met de praktijk en worden suggesties voor 
slachtofferondersteuning van kwaliteit werkelijk vruchtbaar. 

Noten 

1) Rorty (1979), 

2) Rorty (1988), 

3) In't Veld (1995), 

4) Beek (1986), 

5) Steinmetz (1990), 

6) We imer s (1996), 

7) Denkers, A. (1996) Met zijn onderzoek geeft de auteur aan dat traumaver
werking en het nut van hulp sterk kan verschillen per slachtoffer of groep van 
slachtoffers. Mensen met eerdere 'levensproblemen' worden veel ernstiger geraakt 
door nieuw slachtofferschap dan slachtoffers zonder deze problemen. 

8) Franke, Herman: Justitie moet niet misdaad terugdringen maar leed; NRC-
Handelsblad, 13 april 1996 

9) Junger, Marianne: Terugdringen van criminaliteit is terugdringen van leed; 
NRC-Handelsblad, 20 april 1996 

10) Boutellier (1993), 
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ll)Tronto(1993), 

12) Eijken (1994), 

1.1 Politiestatistiek; ter kennis gekomen misdrijven, totaal en naar type mis
drijf, 1980-1993, cijfers voor geheel Nederland 

1980 1985 

Vermogensdelicten 

totaal 
w.v. 

501 841 

1990 

85 

1993 

xlOOO 

Totaal 706 1094 1150 1274 

Geweldsdelicten 

totaal 27 37 50 61 
w.v. 
Tegen het leven 2 2 2 3 
Mishandeling 14 18 22 24 
Bedreiging 2 4 7 9 
Sexuele Misdrijven 4 5 5 5 
Diefstal met geweld 4 8 12 16 
Afpersing 1 1 1 3 

952 

tenvouaige aieistai 
Diefstal met braak 
Verduistering 
Bedrog 
Heling 
Valsheidsmisdrijven 

294 
172 

4 
4 
4 
7 

421 
346 

6 
6 
7 

11 

390 
395 

6 
6 
4 

11 

389 
498 

6 
6 
1 

11 

Vernieling/openbare 
orde 85 118 147 150 
w.v. 
Vernieling 71 100 127 127 

Overige misdrijven 3 4 4 6 

13) Van der Vijver (1993), 



20 

14) Snel, Bert: Slachtofferhulp als ondersteuningssysteem, in: Soetenhorst-de 
Savomin Lohman (1989), 

15) De Savomin Lohman, Jacquelien: The representation of the cliënt of child 
protection services, in: Qvarsell en Van der Linden (1994), 

16) Van der Laan (1990), 

17) Van Houten, Douwe: Systeem en zorg: over de professionaliteit van interven
ties, in: Van der Kamp (1993), 

18) Manschot, Henk: Kwetsbare Autonomie, in: Manschot en Verkerk (1994), 

19) Duyndam, Joachim: Zorg en generositeit, in: Manschot en Verkerk (1994), 

20) Handler (1986), 

21) In 't Veld (1995) 

22) Soetenhorst-de Savomin Lohman, J.: Dading in plaats van strafrecht, in: 
Wiewei (1993), 

23) Verrijn Stuart, H.M.: Dading tussen strafrecht en civiel recht, in: Wiewei (1993), 

24) Van Strien (1986), 

25) Rorty (1979), 

26) Doets (geen jaartal) 



21 



22 

HOOFDSTUK 2 

METHODIEK VAN ONDERZOEK 

2.1 Probleemstelling van onderzoek, doel van onderzoeker, kwaliteit 

In het eerste hoofdstuk is met enige kernbegrippen aangegeven wat voor type 
onderzoek nodig is. Ik bepleitte de inzet van een handelings- ofwel actieonder
zoek, dat gericht is op de ontwikkeling van een handelingsrepertoire. Mijn pleidooi 
voor dit type onderzoek gaf ik verder vorm aan de hand van de begrippen kwaliteit 
en discretionaire ruimte. 

Handelingsgericht onderzoek 
Er wordt op veel manieren over kwaliteit gesproken. Zo ook met betrekking tot de 
ondersteuning van slachtoffers van misdrijven. Dit kwaliteitsdebat vindt plaats in 
een klimaat waarin mensen criminaliteit als één van de belangrijkste 
maatschappelijke probleem beleven. 
Kwaliteit heeft te maken met de mogelijkheid van zinvolle ervaring van het 
slachtofferschap in termen van zelfbeschikking. Aan slachtoffers moet hun invloed 
over de afwikkeling van hun slachtoffer-zijn worden terug gegeven. Slachtoffers 
krijgen daardoor de kans op een opener communicatie met politie, openbaar 
ministerie en andere terzake doende instituties. 
Het onderzoek naar de ontwikkeling van deze vorm van kwaliteit is qua methodiek 
zowel ontwerpend als analyserend. Het richt zich immers op de vergroting van het 
arsenaal aan keuzen, hetgeen vorm krijgt in een set van suggesties voor het 
handelen door slachtoffers en degenen die aan hen ondersteuning bieden. 

2.2.1 Wetenschappelijk onderzoek als praktijkgerichte activiteit 

Onderzoek van het concrete geval 
Wetenschappelijk onderzoek heeft bij te dragen aan de verruiming van handelen 
door mensen. Het is daarom de moeite waard aan te sluiten bij auteurs, die daarop 
ingaan. 
Van Strien geeft aan dat praktijkdenken evenzeer als het theoriegerichte denken is 
te onderwerpen aan de discipline van het wetenschappelijk denken (1). Het 
product van dit praktijkgerichte denken heeft geen betrekking op generaliserende 
uitspraken maar zegt daarentegen iets over afzonderlijke, individuele omstandig
heden. 
Het wetenschappelijke karakter ligt niet zozeer in de generaliseerbaarheid maar 
in de distantie, die de geschoolde praktijkbeoefenaar weet in te brengen. Er is 
dan, omschrijft Van Strien, sprake van specifiek probleemgericht denkwerk. 

Wel een bepaald soort generaliseren 
Daarmee is niet gezegd dat iedere vorm van veralgemenisering zou moeten 
worden vermeden. De generaliseerbaarheid komt niet tot uitdrukking in kwantita-
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tieve zin maar in de mate waarin praktijkwerkers zich in de casusposities herken
nen en zich daardoor gesteund voelen. Dit onderzoek zal ook worden afgesloten 
door rapportage over een ontmoeting met functionarissen, werkzaam bij justitie, 
politie en Slachtofferhulp, waarbij de, inmiddels ontwikkelde, suggesties voor 
handelen op hun deugdelijkheid worden getoetst. 
Conform de formulering van de probleemstelling, in het eerste hoofdstuk, gaat het 
mij om de ontwikkeling van aanwijzingen hoe ondersteuning van kwaliteit aan 
slachtoffers te bieden. Deze aanwijzingen moeten in de eerste plaats herkenbaar 
zijn voor collega-slachtofferondersteuners in vergelijkbare werkomstandigheden. 

Hermeneutiek en edification: aansluiten bij het onderzochte; mijn ervaring met 
de omstandigheden van slachtoffers 
De hier nagestreefde theorievorming bedient zich van een hermeneutisch interpre
teren, waarbij de onderzoeker inzicht zoekt naar samenhang in verhoudingen 
tussen mensen. 
Met het begrip hermeneutisch wordt aangesloten op een geesteswetenschappen] -
ke denkwijze, die voortkomt uit de humanistische en reformatorische traditie. 
Hermeneutiek was van oorsprong het streven om de uitleg van bijbel- en andere 
godsdienstige en historische teksten zo waarheidsgetrouw mogelijk te doen 
plaatsvinden. De tekstonderzoeker probeert zich, al lezende en herlezende, te 
ontdoen van vervormende overlevering. Hij schakelt eigen innerlijke ervaring in en 
heeft daarmee de pretentie het bestudeerde beter te "begrijpen" dan diens louter 
kwantitatief-gerichte collega. 
Hiermee typeert Van Strien de hermeneutiek als een al lang bestaande zoekmet-
hodiek, die evenals de empirisch-positivistische benadering, uitgaat van een zo 
goed mogelijk begrip van een bepaalde werkelijkheid (2). 

Mijn pleidooi voor praktijkgericht onderzoek sluit daarom beter aan bij Rorty's 
omschrijving van hermeneutiek. Het voornaamste uitgangspunt betreft niet, zo 
stelt hij, de verwerving van waarheid of een zo waar mogelijk zicht op de werke
lijkheid. Een dergelijk uitgangspunt blijkt onbereikbaar. Daarom kent hij aan de 
wijze waarop mensen hun werkelijkheid uitdrukken ofwel vormgeven veel meer 
belang toe (3). Niet de werkelijkheid benaderen maar deze vormgeven moet het 
ideaal van de hermeneutisch geïnspireerde wetenschapper zijn. Dit proces van 
werkelijkheidsvormgeving duidt hij aan als "edification". Hij noemt deze activiteit 
hermeneutisch omdat wij juist met behulp van onze vocabulaire de werkelijkheid 
meer of minder handzaam kunnen "neerzetten". Bij "edificerend" woordgebruik 
zoeken wij naar een werkelijkheidsvoorstelling, waarmee wij onze medemensen 
ondersteuning weten te bieden. 

Betrekken wij de in deze zin verstane hermeneutische methodiek op het vraagstuk 
van ondersteuning van slachtoffers, dan telt mijn ervaring als betaalde medewer
ker bij Slachtofferhulp Amsterdam/Amstelland sinds 1985. Ik zal als "edificerend" 
onderzoeker proberen dicht aan te sluiten op het probleembewustzijn van slacht
offers, teneinde hun vraag naar ondersteuning zo kwaliteitsvol mogelijk te 
beantwoorden. 
In paragraaf 2.2.3 plaats ik deze benadering in de context van handelingsgericht 
onderzoek. 
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2.2.2 Het bijzondere van handelingsgericht onderzoek 

Wisselwerking; exemplarisch praktijkonderzoek 
Bij onderstaande begripsvorming werk ik het idee van handelingsgericht onder
zoek nader uit. Ik steun daarbij op de inzichten van Doets, Wester, In 't Veld en 
Coenen. Deze auteurs hebben een onderzoeksmethodiek gemeen, waarbij de 
onderzoeker zelf staande in het zoekproces de sociale werkelijkheid beschrijft. 
Doets verstaat onderzoek als een activiteit, waarbij wetenschap in wisselwerking 
treedt met het praktische handelen (4). Hij is gericht op de verwerving van 
kwaliteit met betrekking tot het handelen door mensen. Zo is voor hem het 
veranderingsgerichte onderzoek, hij duidt dit aan met de term exemplarisch 
praktijkonderzoek, niet wezenlijk anders dan een zoekproces van mensen, die zich 
tekortkomingen in een willekeurige praktijksituatie bewust worden. 
Het extra van het exemplarisch praktijkonderzoek zit in de grotere systematiek 
van het zoekproces, voor wat betreft uitgangssituatie, methodiek en product van 
onderzoek. 

In mijn onderzoek wil ik op deze manier aan de slag. 

Een systematisch, iteratief proces 
De formulering van deze stappen bij het exemplarisch praktijkonderzoek kenmerkt 
zich door systematiek. De uitgangssituatie wordt ontwikkelingskader genoemd. 
De methodiek is een iteratief proces waar de onderzoeker al lerend, systema
tiserend, reflecterend en ondersteunend komt tot de constructie van een hande
lingsrepertoire en waarbij een situatie van kwaliteit een tweeledige betekenis 
heeft: naar onmiddelijk betrokkenen én naar de gemeenschap van onderzoekers 
(5). Met mijn onderzoek versta ik het begrip onderzoeker breder; de term heeft 
betrekking op degenen, die aan slachtoffers ondersteuning bieden. 

Directe observatie; begripsvorming tijdens onderzoek 
Ook Wester duidt op een onderzoeksmethodiek, die niet kwantitatief-statistisch 
van aard is (6). Daarmee is nog niets gezegd over het object van onderzoek; deze 
kan zich bewegen van meest abstracte theorievorming tot formulering van lokale, 
afzonderlijke verschijnselen. 
De onderzoeker hanteert geen waamemingsschema vooraf maar zal zich door zijn 
zin voor het detail, het concrete, het in aanvang ogenschijnlijk ongestructureerde 
laten leiden. Begripsvorming vindt tijdens het proces van onderzoek plaats. 

Symbolisch interactionisme 
Bij handelingsgericht onderzoek wordt de werkelijkheid opgevat als een menselij
ke realiteit, die voor betrokkenen betekenis heeft en waarin zij hun leven vormge
ven, een realiteit die men mede zelf maakt. Betrokkenen zijn zingevend bezig. 
Deze zijn de initiatiefnemers van hun handelen en daarmee producenten van de 
sociale omgeving. 
Deze benadering gebruikt inzichten uit het symbolische interactionisme. De 
(sociale) werkelijkheid is voor te stellen als de natuurlijk sociale wereld van 
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interacterende individuen. Deze benadering kent als belangrijkste woordvoerders 
Mead (Universiteit van Chicago; jaren dertig), Goffman, Blumer, Becker en Strauss. 

Kenmerken van onderzoek 
Met behulp van bovenstaande werkelijkheidsopvatting omschrijft Wester enige 
van belang zijnde kenmerken van onderzoek, die ik hier kort aangeef. 
1) Zinvolle studie van menselijk gedrag baseert zich op de gedachte dat 

mensen te zien zijn als actoren, de onderzoeker maakt zich de gedragssitu
atie eigen door het vermogen zich te verplaatsen in de positie van individu
en of groep. Hij neemt daarin ook een rol in. 

2) Deze benadering impliceert het direct contact zoeken met de werkelijkheid. 
Begripsvorming vindt plaats tijdens het onderzoek. 

3) Kwalitatief onderzoek vraagt om een zo open en direct mogelijk contact met 
de omgeving van onderzochten door bijvoorbeeld participerende observatie 
en studie van casusposities. De onderzoeker neemt deel en beleeft mee. 

De uitdaging van de onderzoeker schuilt in het vermogen de werkelijkheidsinter-
pretatie zo logisch en zo plausibel mogelijk voor te stellen. De onderzoeker is 
gehouden aan een zo helder mogelijke begripsvorming. Niet alleen hij maar ook de 
betrokkenen dragen, gegeven het proces van permanente zingeving, bij aan deze 
begripsvorming. 

Eisen aan onderzoek 
Dit roept de vraag op naar de waarde van door de onderzoeker ontwikkelde 
begrippen. 
Zo is er in de eerste plaats de eis van inzichtelijkheid. Daarmee wordt bedoeld dat 
de onderzoeker zijn onderzoek qua uitvoering en gedachtengang zodanig presen
teert dat deze helder volgbaar is voor collega-onderzoekers. Wester operatio
naliseert deze eis door zogeheten kwaliteitscontroles. De wijze van interpretatie 
door de specifieke onderzoeker moet relevant aansluiten op de wensen en ver
wachtingen van betrokkenen in het onderzoeksveld én navolgbaar zijn voor de 
onderzoeksgemeenschap. 
Soortgelijke controle kan ook betrekking hebben op de wijze van reductie van het 
begrippenmateriaal (relatie tussen kernprobleem, theoretische noties en geformu
leerde bevindingen/interpretaties als product van onderzoek) en de vraag naar 
herhaalbaarheid van het onderzoek. Het laatste heeft betrekking op de mogelijk
heid dat de onderzoeksaanpak voldoende los staat van de persoon van de onder
zoeker dat andere onderzoekers het onderzoek zouden kunnen herhalen. 

Wester verwijst in deze naar de interpretatieve benadering als de belangrijkste 
procedure voor kwalitatief onderzoek. Centrale voorwaarde is dat de onderzoeker 
streeft naar een zo geldig mogelijke beschrijving van de betekenisverlening door 
onderzochten (aard van de gegevens), dat hij een open blik op de werkelijkheid 
heeft en deze aantoonbaar weet te verbinden met begrippen (relatie gegevens-
begrippen) en dat hij zo open mogelijk deelneemt aan de leefwereld van betrokke
nen (ontwerp van onderzoek). 

Het nut van heldere begripsvorming 
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Ten aanzien van de waarde van duidelijke begripsvorming formuleren Wester en 
Doets de volgende kriteria: 
1) De begripsvorming en daaruit ontstane theorie moet aansluiten bij de 

leefwereld van betrokkenen; anderzijds moet de theorie ook andere situa
ties kunnen verklaren; 

2) De begrips- en theorievorming moet terzakedoende zijn. Ofwel, betrokke
nen in de onderzoekssituatie en anderen in vergelijkbare situaties moeten 
er iets aan hebben in termen van verklaring, verbetering enz. 

Hierboven omschreef ik welke deze anderen kunnen zijn. Te denken is aan 
mensen, die op een of andere wijze met slachtoffers van misdrijven van doen 
hebben. In het bijzonder betreft het mensen die de bedoeling hebben aan hen 
ondersteuning te bieden. 

2.2.3 Bepaald type van onderzoek, de kracht van metaforen 

Taal 
Zoals gezegd heeft kwalitatief onderzoek te maken met de wereld zoals onder
zochte betrokkenen deze beleven en zingeven. 
De taal is bij uitstek het instrument waarmee wij deze beleving en zingeving 
vormgeven. Deze taal is, zegt Coenen in navolging van Nietzsche, in hoge mate 
doortrokken van metaforen (7). Metaforen stellen onze omgeving in relatie tot ons
zelf, verwijzen naar niet onmiddellijk gekende mogelijkheden en brengen ons 
nieuwe suggesties tot handelen. 

Metaforen; het scheppen van een gemeenschappelijke werkelijkheid 
In 't Veld onderkent bovenstaande eigenschap als mogelijkheid voor handelende 
betrokkenen om het proces van samenwerking en verandering actief vorm te 
geven (8). Met referentie aan Pirsig omschrijft hij waarden, moraliteit als belang
rijkste constituant van een organisatie. Organiseren is vooral het scheppen van 
een gedeelde werkelijkheid. 
Met referentie aan Weick omschrijft In 't Veld dit proces nader. Mensen zijn 
zingevend bezig. Voor de verwerkelijking van hun wensen en verwachtingen 
creëren zij organisatie. Het zogeheten 'sensemaMng', d.i. het actief zin verschaffen 
aan handelen, als het werktuig waarmee het zelf zijn verhouding tot de wereld 
vormgeeft. 

Sensitizing concepts; edification 
Coenen merkt op dat het Glaser en Strauss ging om de "emergence" van categorie-
en. Deze categorieën lijken bij eerste beschouwing formalistisch aan te doen. 
Maar zij hebben in feite betrekking op de dagelijkse woordenschat van hun 
onderzoekssubjecten. En deze woordenschat is vol kracht, vol 'zinverschaffing' zou 
In 't Veld zeggen, zoals metaforen deze kunnen bieden. Metaforen nodigen uit een 
bepaalde kijk op de werkelijkheid en vormen daarmee een aansporing tot eigen 
verdere creativiteit (9). Glaser en Strauss omschrijven deze "geladen" categorieën 
met de term "sensitizing concepts". Zij zijn het inhoudelijke materiaal bij ontwikke
ling van een handelingsrepertoire. 
Rorty duidt het proces van ontwikkeling van een dergelijk met metaforengeladen 



27 

handelingsrepertoire aan als het proces van 'edification'. Het gaat hem minder om 
de verwerving van 'waarheden' als wel de manier waarmee de dingen worden 
gezegd: het vermogen om een bekende omgeving met tot nu toe 'onbekende' 
termen te herinterpreteren (10). 

2.3 Toepassing 

2.3.1 De rol van de onderzoeker 

Aansluitende begripsvorming 
In mijn betoog wordt de wetenschappelijke houding van de onderzoeker getoetst 
op zijn zin voor systematiek voor wat betreft uitgangssituatie, methodiek en 
product van onderzoek. Staande in de werkelijkheid neemt hij ook aan deze deel. 
Zijn onderzoekende activiteit treedt in wisselwerking met het praktische handelen 
van mensen. 
De werkelijkheid laat zich ook omschrijven als het geheel aan sociale omstandig
heden, waarin mensen betekenisgevend bezig zijn. De systematiek van de 
onderzoeker komt tot uitdrukking in zijn vermogen deze werkelijkheidsinterpreta-
tie zo logisch en plausibel mogelijk voor te stellen. Het onderzoek wint aan waarde 
wanneer begripsvorming zo goed mogelijk aansluit bij de leefwereld van betrok
kenen én anderzijds ook in staat is andere situaties te verklaren c.q. te verbeteren. 
Begripsvorrrüng door middel van metaforen is een hulpmiddel voor onderzoeker en 
onderzochten bij ontwikkeling van hun handelingsrepertoire. 

De onderzoeker acteert in een complexe en veranderlijke werkelijkheid 
Het mag duidelijk zijn dat een voorstelling van de sociale werkelijkheid als 
product van menselijke zingeving, gevoegd aan het pleidooi deze werkelijkheid 
open te benaderen, een onderzoeksaanpak voorstaat, die sterk uitgaat van het 
veranderlijke. 
Hierboven refereerde ik aan de bevindingen van In 't Veld omtrent besluitvorming 
bij overheid en organisaties die op het snijpunt van het publieke en private 
verkeren. Deze besluitvorming is voor te stellen als een wederkerig en complex 
proces, waarbij vele actoren zijn betrokken in plaats van een model met één 
centrale beleidsmaker waarnaar andere betrokkenen zich hebben te richten. Bij 
het eerste, zogeheten interactiemodel, wordt de kracht van de beleidsvoorberei
ding en uitvoering in hoge mate bepaald door de mate waarin betrokkenen zin het 
proces van beslmtvorming als zinvol ervaren. 

De onderzoeker gericht op kwaliteit van ondersteuning 
Bij de formulering van mijn onderzoeksvraag ga ik van dit veranderingsperspectief 
uit. Daarbij past de vraag of onderzoek verandering niet juist moet ondersteunen 
ofwel in mijn woorden gezegd kwaliteit van ondersteuning moet nastreven. In 
deze betekenis is onderzoek op te vatten als een reflectief verantwoorde manier 
om met betrekking tot bepaalde sociale omstandigheden niet alleen constaterend 
maar juist innoverend bezig te zijn. 
In de hiernavolgende hoofdstukken probeer ik, met betrekking tot de omstandig
heden van slachtoffers, de noodzaak van gerichte verandering aan te tonen. Mijn 
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probleemstelling gaat uit van het vermoeden dat wetenschappelijk onderzoek de 
kwaliteit van dit gerichte veranderen kan versterken. Ik werk dit uit met behulp 
van de volgende argumentatie: 
a) Er gaat in de ondersteuning van mensen veel goed maar er gaan ook dingen 

mis; met behulp van Handlers inzichten is aan te duiden waarom een te 
botte standaardisering het tegendeel van kwaliteit, zoals ik deze opvat, kan 
opleveren. Er is onderzoek nodig om de intentie van dergelijke regelgeving 
ook in de praktijk te realiseren. Handler legt met behulp van zijn theorie van 
publieke actie uit dat juridische actie, als voertuig tot sociale autonomie, 
maar beperkte mogelijkheden heeft. 

b) Bij toepassing van verbetering is soms te weinig zicht op de samenhang 
tussen problemen. Een ingeslagen weg blijkt de verkeerde te zijn. Er is 
onderzoek nodig naar deze samenhang om meer kwaliteit van advisering te 
produceren. 

Productie van verbeteringskennis; het moment telt 
Veranderingsgericht onderzoek is te realiseren als product van niet alleen een zo 
plausibel mogelijke omschrijving van de werkelijkheid van betrokkenen maar ook 
als de productie van verbeteringskennis, bijvoorbeeld in de vorm van suggesties 
voor handelen. 
Over deze suggesties merkte ik op dat in ingewikkelde situaties aanvullende 
verbetering vaak relatief simpel kan zijn om al effect te bereiken. Ook het moment 
van introductie van verbeteringskennis luistert nauw. Men wint duidelijk aan 
kwaliteit door zorgvuldig onderzoek. 

2.3.2 Kwaliteit: de waarde van het onderzoeksproduct 

Kwaliteit, wat levert onderzoek op? 
Hiervoor benoemde ik de tweeledige gerichtheid van kwaliteit. Verbeteringsken
nis, als product van onderzoek, moet kwaliteit hebben zowel voor de onmiddellijk 
betrokkenen als andere situaties kunnen verklaren. Ik bepleitte deze vorm van 
generalisatie, ten behoeve van ondersteuners van slachtoffers in andere situaties. 
Hiermee is te verwijzen naar omstandigheden, waarin medewerkers van Slacht
offerhulp, politiemensen, medewerkers aan het parket, werkers in de gezond
heidszorg enz. slachtoffers van misdrijven ondersteuning bieden. 

Opnieuw kwaliteit, leidt het onderzoek tot resultaat? 
Daarnaast gelden eisen met betrekking tot het resultaat van onderzoek. Wordt 
door de onderzoeker optimale informatie geleverd, is er sprake van geldige 
argumentatie en niet in de laatste plaats, beantwoordt het onderzoeksproduct aan 
eisen van bruikbaarheid; hebben de opdrachtgever en de onderzochten er wat 
aan. In dit verband verwijst Swanbom naar kriteria als aansluitbaarheid, toepas
baarheid en beantwoording van in aanvang gestelde verwachtingen (11). 

Al met al passeren tijdens bovenstaande presentatie van auteurs een aantal 
opvattingen over kwaliteit. In een eerste betekenis heeft het begrip betrekking op 
de verruiming van het handelingsrepertoire van betrokkenen. Daarmee wordt met 



kwaliteit gerefereerd aan het vermogen van de onderzoeker/ondersteuner om 
mensen een "duwtje in de rug" te bieden ofwel een "hart onder de riem" te steken. 
Met deze concipiëring staat kwaliteit gelijk aan effectiviteit. Met het begrip 
waarde van onderzoek doel ik op de zorgvuldigheid waarmee de onderzoeker zijn 
werkzaamheden uitvoert. 

Kwaliteit als handelingsverruiming; de voorwaarde van onderhandeling 
De Savornin Lohman biedt een onderscheiding naar kwaliteit naar een aantal 
perspectieven, die bruikbaar zijn om mijn opvatting over kwaliteit nader uit te 
werken (12). 
Zij biedt dit onderscheid aan de hand van de praktijk van het werk door de 
kinderbescherming. Vanouds wordt dit werk door het particuliere initiatief 
uitgevoerd. In het verleden waren dit levensbeschouwelijke organisaties, waarbij 
sterk werd gewerkt met vrijwilligers. Er werd toezicht op dit werk gehouden door 
de kinderrechter. 
In de jaren werd gaandeweg meer kritiek op deze werkwijze geuit. Er zou te 
weinig kwaliteit zijn. Deze zou bereikt worden door toename van regelgeving en 
professionalisering van het uitvoerende werk. 
De praktijk laat zien dat deze regelgeving en professionalisering maar in beperkte 
mate tot kwaliteit leiden. Kinderen noch ouders wordt bij deze kwaliteitsopvatting 
ruimte gegund om hun wensen en inzichten naar voren te brengen. 
Meer kwaliteit wordt bereikt bij het model waarbij kwaliteit als product van 
onderhandeling tussen betrokkenen wordt voorgesteld. Belangrijke voorwaarde 
tot uitvoering van dit model is dat de uitvoerend kinderbeschermingswerker 
ruimte wordt geboden om bovenbedoelde onderhandeling met betrokkenen ook 
metterdaad uit te voeren. 
Een dergelijke opvatting over hoe kwaliteit te bereiken is van belang bij mijn 
presentatie van ondersteuning van slachtoffers. 
Kwaliteit wordt bij een dergelijke voorstelling juist niet gezien als beantwoordend 
aan bureaucratische of professionele regelgeving. Dan wordt weliswaar voldaan 
aan kwaliteit, gemeten naar het methodische, professionele houdings- en 
organisatorisch perspectief maar komt het zogeheten cliëntperspectief niet of 
nauwelijks aan bod. 

Open communicatie als voorwaarde tot onderhandeling 
Pas wanneer het perspectief van communicatie wordt geëxpliciteerd, dit in 
termen van gezamenlijke vaststelling van wensen, verwachtingen, behandelings
plan en uitvoering, zal van echte kwaliteit sprake kunnen zijn. 
Dan is kwaliteit te zien als een product van onderhandeling tussen de hulpvrager 
en de uitvoerende hulpverlener. 
Wanneer in de relatie tussen onderzoeker/ondersteuner en 
onderzochte/hulpvrager de mogelijkheid ontstaat van open communicatie, is er 
een belangrijke voorwaarde voor kwaliteit vervuld. Dit concept van open 
communicatie stelt de hulpverlener in staat om ondersteuning op maat te bieden. 
Toepasbaarheid en haalbaarheid van deze ondersteuning worden én door de 
cliënt zelf én overeenkomstig de normatieve optiek van de hulpverlener bepaald. 
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2.3.3 Senzitizing concepts 
Totzover liet ik in een aantal begrippen de revue passeren, die alle betrekking 
hadden op mijn specifieke onderzoeksaanpak. De meeste begrippen waren 
beschrijvend van aard maar sommige boden handvatten om mijn onderzoek in de 
praktijk vorm te geven. Met verwijzing naar Wester en Doets duid ik deze 
begrippen aan als sensitizing concepts; zij vormen, zoals hierboven gezegd, het 
inhoudelijke materiaal bij ontwikkeling van een handelingsrepertoire. 

Ik stel voor deze senzitizing concepts in drie categorieën onder te verdelen: 

a) met betrekking tot kwaliteit: 
communicatie tussen hulpvrager en hulpverlener; 
zeggenschap op het ondersteuningsproces bij slachtoffer; 
discretionaire ruimte versus institutionele of professionele 
regelgeving; 
vormen van creatieve tussenorganisatie ofwel "kunnen netwerken"; 
kleinschalig arrangement van sociale omgeving; 
normatieve verankering ofwel moreel besef van hulpverlener; 
vermogen van overheid haar legitimatie "terug te veroveren"; 

b) met betrekking tot sociale werkelijkheid: 
complexiteit en veranderlijkheid; 
decompositie op actoren en interactie; 

c) met betrekking tot aanwijzingen voor handelen: 
besluitvorming als wederkerig proces; 
systematiek en zin voor onderzoek; 
oplossingsgerichtheid; 
"kunnen koppelen" ofwel het zich eigen maken van congruente visie 
voor handelen; 
perspectiefverschuiving ofwel "je werkelijkheid eens anders zien"; 
verruiming van handelingsrepertoire, die aansluit op specifieke 
situatie en die generaliseerbaar is; 

Het mag duidelijk zijn dat deze concepten pas in de praktijk hun bruikbaarheid 
bewijzen. Zoals aangekondigd doe ik dit door presentatie van casusposities. In dit 
hoofdstuk worden dit er drie: één met betrekking tot een allochtoon gezin in 
Amsterdam-Noord, één met betrekking tot vacantiegangers uit Haarlem en één, 
waarin een 26-jarige vrouw slachtoffer is van een gewelddadige vriend. Aan de 
hand van bovenstaande sensitizing concepts volgt na iedere casus analyse. 

2.3.4 Casusposities 

CASUS 2.1 Gezin op de galerij 



1. Juli 1988: een Turks gezin moet verhuizen onder druk van aanhoudende 
pesterijen door de buurman. Het "geen buitenlanders op de galerij" wordt 
kracht bijgezet door vernieling van de voorramen en voordeur van de 
woning. Ook de postbox beneden in de hal en de auto van het Turkse gezin 
moeten het ontgelden. De gezinsleden worden regelmatig lastig gevallen. 
De beschadiging aan de auto komt slecht uit. Deze vormt veruit het 
goedkoopste en daarmee het enige haalbare vervoer naar familieleden in 
Turkije. De financiële omstandigheden van het gezin zijn bescheiden. 
Maandelijks moet er geld naar Turkije worden overgemaakt. De (groot
ouders zijn afhankelijk van het gezin in Amsterdam. 
2. Aangifte doen bij de politie werkt tot zover niet. Deze heeft met de 
buurman gesproken maar matiging in zijn optreden blijft uit. Ook de 
woningbouwvereniging, eigenaar van de flat, weet weinig te doen. Andere 
bewoners op de galerij zijn terughoudend. Zij zijn bang voor wraakneming. 
Ook een civielrechtelijke procedure biedt weinig hoop. De buurman heeft 
weinig geld en is zeker niet bereid tot welke betaling dan ook. Een eerste 
contact tussen buurman en een medewerker van Slachtofferhulp geeft 
weinig moed. 
3. De gebruikelijke gang langs de instanties biedt nauwelijks oplossing. 
Deze zaak vraagt om een andere aanpak. Misschien is er toch meer te 
zeggen voor een directe benadering van de buurman. Hierbij moet de 
medewerker van Slachtofferhulp het aspect van de plaatselijke verhoudin
gen niet vergeten, ook dient de onmiddellijke nood van het slachtoffer te 
worden geleningd, al was het maar om te laten zien dat Slachtofferhulp 
"kan leveren". De aanpak komt er als volgt uit te zien: 

Slachtofferhulp belt twee particuliere fondsen voor een geldbedrag 
om de schade aan de auto te repareren; 
cliënt en medewerker winnen daarmee aan wederzijds vertrouwen. 
Er is voldoende instemming bij de cliënt om zijn verhaal in de 
buurtkrant te laten plaatsen. Het merendeel van de bellers naar de 
krant is op de hand van het Turkse gezin. Het probleem van de over
last bezorgende, maar niet aan te pakken, buurman is herkenbaar. 
Kan er iets worden ondernomen? 
de met het Turkse gezin sympatiserende buurtbewoners bellen met 
leden van de stadsdeelraad. Zij nemen ook contact op met politie en 
woningbouwvereniging,. Inmiddels zijn de andere buren op de 
galerij bereid van zich te laten horen, ondanks intimidatie door de 
buurman. 

4. Met deze troeven in de hand neemt de medewerker van Slachtofferhulp 
contact op met de buurman. Hem wordt uitgelegd welke gevolgen zijn 
handelwijze het Turkse gezin aan materiële schade en verlies aan 
levensvreugde heeft veroorzaakt. De buurman vertelt zijn kant van het 
verhaal. In het verleden hadden het Turkse gezin en hij goed contact. Maar 
er ontstonden problemen over het gebruik van de prakeerplaats voor de flat, 
plaatsing van vuilniszakken op de galerij en het rumoer van spelende 
kinderen. De buurman neemt het Slachtofferhulp kwalijk de zaak zo hoog te 
hebben gespeeld. Wanneer de politie, de woningbouwvereniging en de 
stadsdeelraad terugtreden, bijvoorbeeld door het uitblijven van een 
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gerechtelijke procedure, is hij bereid tot praten. 
5. De medewerker bemiddelt tussen gezin en buurman. Het resultaat van 
de bemiddeling is een aantal afspraken over toekomstige omgang met 
elkaar. Deze worden op papier vastgelegd. Afschriften daarvan worden 
verzonden naar de betrokken instanties. Het Turkse gezin vindt het niet 
langer nodig om te verhuizen. 
6. Achteraf: Wanneer het Turkse gezin enkel had kunnen putten uit de 
gebruikelijke mogelijkheden van de instanties, had het moeten verhuizen. 
Dit zou tot hoge kosten hebben geleid. De (groot-)ouders in Turkije zouden 
voor kortere of langere tijd niet in hun levenonderhoud zijn ondersteund. Dit 
was voor het Turkse gezin een beschamend perspectief. Nu ontstond, door 
interventie van de "tussen-organisatie" Slachtofferhulp, een creatiever 
mogelijkheid. Door publicatie in de buurtkrant, betrokkenheid van 
buurtbewoners en het informele contact met de deelraad ontstonden 
coalities over de grenzen van de respectievelijke instanties heen. Er kon nu 
met de buurman worden onderhandeld. Betrokkenen kozen voor het 
gebruik van informele netwerken en kenden elkaar op voomaamsbasis. Dit 
maakte hun actie succesvol. 

Analyse 
Deze zaak uit 1988 diende zich aan als een complex gebeuren, waar niet veel 
beweging in leek te zitten. Andere instanties hadden er al "de tanden op 
stukgebeten". Toch was de medewerker van Slachtofferhulp er moreel door 
getroffen. Door open communicatie tussen hulpvrager en hulpverlener ontstond 
solidariteit naar het gezin. De medewerker kon daardoor ingaan op de vele 
gevoelens die bij de gezinsleden speelden. 
De institutionele regelgeving, bij monde van de politie of woningbouwvereniging, 
bood weinig. Een juridische afwikkeling, hetzij strafrechtelijk als wel met behulp 
van een civiele procedure, zou gering resultaat opleveren. Zoals bekend staat de 
huurder, in dit geval de buurman, sterk. 
Met onderscheiding (decompositie op actoren en interactie) van wie allemaal met 
het conflict van doen hadden of tot oplossing konden bijdragen, kwam de 
medewerker van Slachtofferhulp verder. Zij wist hierdoor de sociale werkelijkheid 
kleinschalig voor te stellen en ontdekte wie potentiële hulpbronnen waren. De 
waarde van Slachtofferhulp als "tussenorganisatie" bewees zichzelf. De 
betrokkenen van instellingen waren blij dat "van buitenaf' werd geïntervenieerd. 
De medewerker wist daardoor toezeggingen tot hulp snel te koppelen (gebruik 
van discretionaire ruimte). 
Door deze koppeling was Slachtofferhulp in staat de buurman tot een andere 
zienswijze te bewegen. Het mag voor zich spreken dat dit niet onmiddellijk lukte, 
maar na twee weken kwam beweging in de zaak (perspectiefverschuiving). De 
medewerker hoorde ook over de grieven van buurman's zijde en deelde deze mee 
aan de leden van het Turkse gezin. Dezen kregen begrip voor het verhaal van de 
buurman (betrokkenen maken zich een congruente visie eigen). 
De afloop mag duidelijk zijn. Door de interventie, die haaks stond op de, bij 
aanvang voor handen zijnde, institutionele regelgeving, wist het gezin een 
verruiming van handelingsmogelijkheden te bereiken. 
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CASUS 2.2 Aanvankelijk gedupeerde vakantiegangers 
1. Mensen zijn snel geneigd te denken in termen van "wij versus zij". Zeer 
zeker geldt dit voor slachtoffers en daders. Ook is het zo dat de 
gebruikelijke voorzieningen van het straf- en civiele recht niet helpen deze 
kloof te dichten. Toch kan het anders. Dit bewees Slachtofferhulp 
Kennemerland Zuid, toen zij een initiatief tot schaderegeling in Haarlem 
begeleidde. 
2. Eind maart 1989 kwam het bureau in contact met een groep gedupeerden 
van een reisbureau in Haarlem. De eigenaar van het reisbureau had 123 
cliënten opgelicht voor een bedrag van fl. 66.000,—. De gedupeerden wilden 
weten hoe de geleden schade kon worden vergoed. Begin april 1989 werd 
het bureau eveneens gebeld door de verdachte. Hij zat met de vraag hoe hij 
in contact kon komen met de gedupeerden. Hij wilde het hebben over de 
mogelijkheid van alternatieve afdoening van zijn straf. 
3. Op het eerste gezicht leek de situatie uitzichtloos. Er kon, juridisch 
gesproken, weinig aan schadevergoeding worden geboden. Slechts enkelen 
van de gedupeerden zouden door middel van een civiele voeging in het 
strafproces genoegdoening krijgen. De overige slachtoffers zouden "ad 
informandum" worden gevoegd. De civielrechtelijke weg bood weinig meer 
dan het perspectief van failissement. Alle liquide middelen waren zo goed 
als uitgeput. 
4. Totzover had Slachtofferhulp weinig kunnen bieden. Het kon betrokkenen 
slechts stijven in hun opvatting dat van een kale kip weinig veren waren te 
plukken, het recht bood, ondanks alle mogelijkheden op papier, weinig soe
laas. Mogelijk succes kon alleen met achtereenvolgens veel creativiteit door 
betrokken slachtoffers, onderhandelingsruimte geboden door Openbaar 
Ministerie, medewerking van de Sociale Dienst en een "tussen-organisatie" 
als het plaatselijke Slachtofferhulp, worden bereikt. 
5. Eén van de gedupeerden bezat creativiteit. Hij was bovendien in staat de 
anderen op zijn ideeën mee te krijgen. De initiatiefnemer speelde met de 
gedachte het reisbureau te kopen en de verdachte, maar dan als onbetaalde 
medewerker met behoud van uitkering, te werk te stellen. Medewerking 
aan het idee vroeg om overredingskracht en durf. Want aan gedupeerden 
werd gevraagd opnieuw geld ter beschikking te stellen, deze keer voor de 
aankoop van het reisbureau. De investering leidde tot de oprichting van een 
stichting. 
6. De ex-eigenaar keek aanvankelijk vreemd aan tegen het idee in zijn 
vroegere eigendom onbetaald aan de slag te moeten. Toch waren de 
voordelen evident. Hij mocht met behoud van uitkering werken. Het idee 
sloot bovendien aan bij zijn wens zoveel mogelijk gedupeerden schadeloos 
te stellen. Op deze manier bleef hij buiten het strafrechtelijke circuit. De 
officier was bereid af te zien van vervolging. 
7. Contact tussen het stichtingsbestuur van het reisbureau en 
Slachtofferhulp leidde tot een verzoek om een garantiestelling bij de Bond 
Zonder Naam. Teneinde gedupeerden snel terug te betalen moest winst 
worden gemaakt. Daartoe moesten voordelige contracten worden 
afgesloten met vervoersmaatschappijen. Dit kon alleen met een waterdichte 
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bankgarantie. De Bond Zonder Naam en de Nationale Reclasseringsraad 
boden zich als borg aan. 
8. September 1989 waren de eerste successen te melden. Het reisbureau 
was vanaf 1 mei doorlopend open geweest. De bankgarantie had de 
mogelijkheid van een vestigmgsvergxmning geboden. Daarmee kon het 
reisbureau worden aangesloten bij de Algemene Nederlandse Vereniging 
van Reisbureaus en het Garantiefonds Reisgelden. Over de eerste drie 
maanden werd een bescheiden winst geboekt. Gedupeerden konden 
alsnog hun destijds geboekte reis maken of kregen het schadebedrag 
inclusief hun investering in het reisbureau contant uitbetaald. 

Analyse 
Deze casus is een voorbeeld van hoe de concepten van discretionaire ruimte en 
tussenorganisatie succes kunnen hebben versus de beperkte mogelijkheden van 
institutionele regelgeving. Ook hier was bij aanvang sprake van een complexe 
situatie. Sterk positief punt was de oplossingsgerichtheid van betrokken 
vacantiegangers. Hun motivatie leidde tot de creatie van een uniek voorbeeld van 
tussenorganisatie. Er sprak talent uit om te kunnen decomponeren op actoren en 
interactie, te kunnen netwerken en tot verwerving van een congruente visie op de 
werkelijkheid over te gaan. Men was in staat de eigen slachtoffersituatie te 
verbinden aan bestaande regelgeving en deze "creatief op te pikken". Het gevolg 
hiervan was een kleinschalig arrangement met betrokken functionarissen van 
terzake doende instituties als parket en sociale dienst. Betrokkenen stelden 
zichzelf in staat hun perspectief in gunstige zin te verschuiven. Zij hadden de 
greep op hun eigen ondersteuning verkregen. 
Resultaat was een aanzienlijke verniiming van het handelingsrepertoire, zo ook 
voor de ondernemer en de betrokken functionarissen. Er was sprake van 
toegenomen oplossingsgerichtheid. 

CASUS 2.3 Een gewelddadige vriend 
1) September 1990 meldt zich een 26-jarige vrouw bij Slachtofferhulp. Zij 
woont nu drie jaar samen. Haar vriend is hoofdbewoner. In het begin 
verüep het samenwonen zonder al teveel spanningen. Het laatste jaar 
waren er steeds meer conflicten tussen beiden. De behuizing is klein. 
2) De vriend heeft cliënte tot nu toe drie keer mishandeld. Zij heeft deze 
geweldpleging ook gemeld aan de politie. Zij heeft vooralsnog besloten 
geen aangifte te doen. Zij voelt nog steeds voor haar vriend. Zij wil eerst 
haar mogelijkheden nagaan voordat het tot een besluit komt. Een breuk 
tussen beiden vindt ze te definitief. 
3) In antwoord op de overwegingen van cliënte loopt de medewerkster van 
Slachtofferhulp een aantal zaken na. De medewerkster luistert als eerste 
naar het verhaal van het slachtoffer. Belangrijk kriterium daarbij is de 
herkenning en erkenning van haar slachtofferschap. Tijdens een volgend 
gesprek legt de meedwerkster uit over de gevolgen van aangifte doen. De 
medewerkster vertelt ook over de mogelijkheden van schaderegeling en 
legt uit over de moeilijke verwerving van woonruimte in Amsterdam. 
Belangrijke vraag blijft welke soort actie cliënte naar haar vriend wil 
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ondernemen. De geweldpleging moet eindigen, dat is zonder meer 
voorwaarde. De vriend moet leren op basis van gelijkwaardigheid met haar 
te praten. 
4) Een driegesprek tussen cliënte, vriend en medewerkster sorteert weinig 
effect. De spanning tussen beiden vermindert nauwelijks. De dreiging van 
geweldpleging blijft aanwezig. Er moet iets anders gebeuren. 
5) Cliënte en Slachtofferhulp schrijven een brief naar de Gemeentelijke 
Dienst Herhuisvesting. De vraag naar woonruimte wordt ook gericht aan 
diverse woningbouwcorporaties in Amsterdam. Het doen van aangifte 
wordt, in overleg met de politie, opgeschort. 
6) Intussen wordt gezocht naar een tijdelijk onderkomen. Er kan op korte 
termijn een kamer worden betrokken. De spullen van cliënte worden, 
gegeven de beperkte ruimte op de kamer, ondergebracht bij vrienden 
buiten Amsterdam. De vriend hoort over deze stappen door middel van een 
brief. Deze brief is praktisch van toonzetting. Deze eindigt met het 
uitspreken van de hoop dat de verhouding zal verbeteren. De vriend is nu 
aan zet. 
7) Na vijftien maanden wordt een toegewezen woning ingericht. Cliënte 
heeft de vriend diverse malen op openbare plekken ontmoet. Hij heeft 
aangegeven de relatie niet te willen verbreken. Met behulp van de 
medewerkster van Slachtofferhulp formuleert cliënte een aantal uitgangs
punten voor hervatting van de verhouding. Belangrijk element is een 
analyse van het machtsverschil tussen beiden; hij was hoofdbewoner, zij 
inwonend. 
8) Met de vriend wordt een experimentele tijdsduur overeengekomen. 
Cliënte en medewerkster bespreken het verloop. Voorzichtig beginnen is 
het motto. Nog belangrijker: de vriend komt nu bij haar "op bezoek". 
9) Gaandeweg nodigt het verloop van het contact tot intensivering. Cliente 
heeft daarin, naar haar gevoel, invloed op het tempo. Het lijkt haar vried nu 
duidelijk dat haar grenzen om respect vragen. Er is geen sprake meer van 
geweldpleging. Er is zoveel ruimte dat de vriend zijn gevoelens onder 
woorden kan brengen. 
10) Het blijven praten met de vriend in de sfeer van "stop me met slaan", 
"waarom kan het niet anders" of "anders ga ik naar de politie" bood geen 
verruiming. Er moest door het slachtoffer iets anders worden ondernomen. 
Haar daadkracht leidde tot herverdeling van macht tussen beiden. 

Analyse 
In dit contact was van begin af sprake van een sterke "solidaire" communicatie 
tussen slachtoffer en hulpverlener. De laatste voelde zich moreel aangesproken, 
gegeven de situatie van duidelijke machtsongelijkheid tussen slachtoffer en haar 
vriend. Bij aanvang van het contact werd ook veel aandacht besteed aan de 
gevoelens hieromtrent. 
De situatie zag er complex uit. De vriend beschikte nauwelijks over enige zin om 
tot een oplossing te komen. De mogelijkheden van institutionele regelgeving 
(politie) waren aanwezig maar volgens slachtoffer niet goed op de situatie 
toegesneden. 
De medewerkster van Slachtofferhulp was in staat te netwerken. Dit betekende in 



36 

concreto de verwerving van andere woonruimte. De naam van Slachtofferhulp 
werkte daarbij positief. Voor het slachtoffer vroeg tweemalige verhuizing het 
nodige aan offers. Heeft zij vaak genoeg overwogen de verhouding met de vriend 
helemaal te kappen; dit leek haar, bij nader inzien, toch niet optimaal. Er was 
nauwelijks sprake van een wederkerig proces tussen cliënte en vriend, laat staan 
dat er over enige congruentie in visie kon worden gesproken. 
Na verwerving van eigen woonruimte, na vijftien maanden, trad bij cliënte wel 
perspectiefverschuiving op. Zij voelde zich, ook door de solidaire ondersteuning 
van Slachtofferhulp, langzaam sterker worden. 
Ook bij afsluiting van het contact was geen "voluit" succes te melden. De vriend 
begreep, noodgedwongen maar niet van "binnenuit", dat hij zijn handelwijze 
moest veranderen. Bij cliente had het hulpverleningscontact en daaruit 
voortvloeiende inspanningen wel tot enige verruiming van haar keuzemogelijkhe
den geleid. Een verdeeld succes. 

2.3.5 Samenvatting 

Met bespreking van de inzichten van een aantal ter zake doende auteurs over 
hadelingsgericht onderzoek en aan de hand van de drie hierboven gepresenteerde 
casusposities probeer ik de door mij gehanteerde wijze van onderzoek uiteen te 
zetten. 
Deze inzichten vat ik aldus samen: 

wetenschappeüjk onderzoek heeft niet alleen betrekking op het doen van 
generaliserende uitspraken. Onderzoek kan ook op een concreter en 
individueler niveau plaatsvinden en daardoor direct aansluiten bij het 
probleembewustzijn van de onderzochten; 
bij waarneming van de werkelijkheid veronderstelt de kwalitatieve 
onderzoeker een sociale wereld (organisatie) van interacterende (groepen) 
individueën. Zij zijn zingevend (beter: zinverschaffend) bezig, geven 
daarmee hun handelen vorm en produceren daarmee hun sociale werkelijk
heid; 
het begrip kwalitatief onderzoek verwijst naar een type van onderzoek met 
als belangrijkste kenmerk dat begripsvorming tijdens het proces van 
onderzoek plaatsvindt. De kwalitatieve onderzoeker bedient zich niet van 
een vooraf vastgesteld schema van waarneming. Dit wil niet zeggen dat 
daarmee geen sprake zou zijn van zorgvuldigheid in systematiek; 
Het resultaat van onderzoek hangt ondermeer samen met de mate aan 
systematiek. Een zo geldig mogelijke beschrijving van 
onderzoeksgegevens, een zo open mogelijke blik van en deelname aan de 
leefwereld van onderzochten door de onderzoeker zijn daarin noodzakelijke 
voorwaarden; 
anderzijds wordt de waarde van het onderzoeksresultaat bepaald door haar 
relevantie voor betrokkenen én gebruikers in andere situaties; dit in termen 
van verklaring en suggesties tot verbetering; 
bovenstaande gedachtengang geldt des te meer voor veranderings-
onderzoek. Onderzoek is niet wezenlijk anders dan het zoekproces van 
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betrokkenen in een bepaalde praktijk; 
de onderzoekssystematiek heeft betrekking op de uitgangssituatie van on
derzoek, de onderzoeksmethodiek en de ontwikkeling van een repertoire tot 
handelen. Bij deze onderzoeksactiviteit gaat het om een zichzelf repeterend 
proces; 
bij dit proces moet worden gedacht aan een activiteit van onderscheiden 
van (groepen) actoren in een bepaalde context (uitgangssituatie of 
ontwikkelingskader), hun wensen en verwachtingen ten aanzien van een 
als problematisch beleefde situatie (onderzoeksthema's) die de basis 
vormen van de formulering van suggesties tot verbetering (ontwikkeling 
handelingsrepertoire). Dit proces van onderscheiden heet decomponeren; 
belangrijk oriëntatiepunt voor decomponeren is mijns inziens het besef dat 
mensen hun zingeving vormgeven door middel van taal. In taal, de 
woordenschat van mensen, zijn aanzetten tot verbetering te vinden. Deze 
aanzetten laten zich ondermeer aandienen in de vorm van metaforen. 
Metaforiek impliceert het vermogen een bekende omgeving met nieuwe 
termen te herinterpreteren; en 
voorwaarden tot succesvol decomponeren hangen in belangrijke mate 
samen met de mogelijkheid van open communicatie tussen 
onderzoeker/ondersteuner en onderzochten/cliënten. Deze mogelijkheid is 
uit te werken op de houding van de onderzoeker/ondersteuner in termen 
van respect, de wens tot delen van informatie, vertrouwen, samenwerking 
en de zin tot het afleggen van verantwoording. Deze waarden hebben 
ondermeer betrekking op de normatieve optiek van de hulpverlener. De 
onderzoeker/ondersteuner kan hieraan beantwoorden bij een voldoende 
mate aan discretionaire ruimte (zie hoofdstuk 1). Vervulling van deze 
voorwaarde is in sterke mate bepalend voor het al dan niet aanwezig zijn 
van kwaliteit van ondersteuning. 

2.4 Afsluiting 

Ik sloot voorgaande paragraaf af met het vermoeden dat verbeteringskennis, als 
resultaat van onderzoek, bereikbaar is bij "ontdekking" en daaruitvolgende 
formulering van beeldspraak met zeggingskracht. Beeldspraak is vooral krachtig 
wanneer mensen ermee "zich niet voor een gat laten vangen", wanneer zij elkaar 
"een zetje in de rug weten te geven" of wanneer zij "over de brug kunnen komen". 
Metaforen sporen aan tot creativiteit en leiden tot verruiming van het handelen 
(vergroten handelingsrepertoire). 

Aan de hand van de praktijk van Slachtofferhulp (zie casus 2.1) laat ik zien hoe 
dergelijke beeldspraak in de praktijk werkzaam is. Teneinde de omstandigheid 
van slachtoffers duidelijk te schetsen kom ik eerst met een theoretisch hoofdstuk 
(hoofdstuk 3), waarin ik het slachtofferschap plaats tegen de achtergrond van de 
huidige samenleving. Ik pak dan het betoog op waarmee in het eerste hoofdstuk 
ben begonnen. 
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HOOFDSTUK 3 

CRIMINALITEIT EN SLACHTOFFERSCHAP IN DE CONTEXT VAN 
VANDAAG 

3.1 Onderzoek als instrument tot kwaliteit; korte recapitulatie; welke soort 
kwaliteit; normatieve verankering 

Kwaliteit 
Het begrip kwaliteit was in de voorgaande twee hoofdstukken "Leitmotiv" om de 
ondersteuning van slachtoffers te typeren. Ik gebruikte de termen gebruikersdomi-
nantie, invloed van hulpvrager en "er plezier aan hebben" om kwaliteit te defi
niëren. Het gaat erom dat slachtoffer en ondersteuner op het proces van 
genoegdoening en schadeherstel een wezenlijke invloed kunnen uitoefenen. 
In dit hoofdstuk ga ik door op de ingeslagen weg door mijn omschrijving van 
kwaliteit in ondersteuning van slachtoffers te plaatsen tegen de achtergrond van 
de huidige, "hoog-modeme" samenleving. Ik verbind mijn omschrijving daarvan 
aan hedendaagse opvattingen over zorg en solidariteit. 
Mijn hierdoor verdiepte noties over kwaliteit leiden tot de formulering van ijkpun
ten, die in combinatie met de, in hoofdstuk 2, geformuleerde 'senzitizing concepts', 
richting geven aan het handelen door de ondersteuner van slachtoffers. De 
sensitizing concepts vormen diens programma voor ontwarring van én actie in de 
werkelijkheid van het slachtoffer en zijn omgeving. De ijkpunten zijn vervolgens 
het instrument, waarop de inzet door de ondersteuner kan worden getoetst. 

Voorwaarden waaronder 
Deze opvatting over kwaliteit komt op programmatisch inspirerende wijze naar 
voren in het concept van "discretionaire ruimte". De gedachte dat juridische actie 
sec geen wezenlijke verbetering oplevert én dat creatieve "tussenorganisatie" dit 
wel kan, zegt veel over de richting van mijn onderzoek. Juist een terugtredende 
overheid, ofwel een overheid die niet stuurt maar faciliteert, biedt ruimte tot 
kwaliteit. 
De besluitvorming door overheid en dienstverlenende instanties, mits daarmee 
kwaliteit wordt beoogd, laat zich niet leiden door een simpele top-downrichting. 
Wat wél telt is de coalitievorming over de grenzen van organisaties heen en een 
interactie, waarbij (vele) betrokkenen zich aan eenzelfde (goede) zaak kunnen 
verbinden. Kwaliteit is dan het product van creatief "netwerken". 

Kwaliteit en handelingsonderzoek 
Zoals aangegeven is het onderzoek naar dergelijke kwaliteit praktijkgericht en 
hermeneutisch van karakter. Daarbij is de studie van het afzonderlijke geval 
uitgangspunt. Hiermee kan iets gezegd worden over individuele verbetering maar 
kunnen ook aanwijzingen worden verworven voor een identieke praktijk elders. 
Een andere term voor dit type van studie is handelingsonderzoek. De onderzoeker 
wil aansluiten bij de leefwereld van betrokkenen, speelt in op het veranderlijke, 
zoekt naar handelingsaltematieven én is daardoor juist ook ontwerpend bezig. 
Nadere begripsvorming ontstaat tijdens het proces van onderzoek. 
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Kwaliteit van communicatie 
Het begrip kwaliteit is op een aantal aspecten te onderscheiden zoals de professi
onaliteit van de ingezette methodiek, de houding van de hulpverlener, de professi
onaliteit van de organisatie en de kwaliteit van communicatie. 
Deze onderscheiding leidt tot het besef dat het door mij voorgestane type van 
kwaliteit er maar één onder diverse is. Met het begrip kwaliteit kan dus ook iets 
gezegd worden vanuit het perspectief van doelmatigheid van organisatie of 
gehanteerde hulpverleningsmethodiek. 
Mij gaat het bij de notie van discretionaire ruimte om de kwaliteit van communica
tie, omdat juist dit perspectief de invloed door de cliënt problematiseert. 
Spreken wij over kwaliteit van communicatie dan is mijns inziens ook de houding 
van de hulpverlener in het geding. Daarbij spelen zaken als respect en wederzijds 
vertrouwen, de bereidheid tot het delen van informatie en samenwerking én de 
bereidheid over geleverd werk rekenschap af te leggen. Deze zaken zeggen 
duidelijk iets over hoe mensen met elkaar horen om te gaan en zijn daarmee 
normatief van karakter. 

Houding van ondersteuner; normatieve verankering 
Wil de ondersteuner verder reiken dan wat professie of bureaucratische regelge
ving voorschrijven, dan moet er een bepaalde mate van "gedrevenheid" aanwezig 
zijn. De gedrevenheid om "discretionaire ruimte" metterdaad creatief aan te 
wenden verwijst naar een duidelijke opvatting over menselijke omgang. Zorg 
hebben voor, plezier hebben aan of je best doen voor zijn andere woorden voor 
deze gedrevenheid. De "vonk" tot handelen verwijst naar de zin voor moreel 
handelen op een tastbaar niveau, zoals dit verderop in casus 3.1 tot uitdrukking 
komt. 
De praktijk van slachtofferhulp is concreet en lokaal gesitueerd. Want de maat
schappelijke context, waarin dit morele handelen plaatsvindt, doet er zeer toe. 

Geen maatschappelijk vacuüm 
Bij de definiëring van de kwaliteit van ondersteuning van slachtoffers speelt de 
maatschappelijke achtergrond van criminaliteit en slachtofferschap een belang
rijke rol. Hiermee komen de noties over de "risico-maatschappij", "slachtofferschap 
als maatschappelijke metafoor" en "kleinschalige solidariteit", zoals beschreven in 
hoofdstuk 1, opnieuw om de hoek kijken. Gegeven deze contextualiteit is definito-
rische precisering gewenst. 

3.2 Typering van de hedendaagse samenleving 

3.2.1 De risico-maatschappij 

Club van Rome 
Juli 1971 verscheen de eerste versie van het Rapport aan de Club van Rome. In dit 
geschrift door Meadows en anderen werd gewaarschuwd voor de grote risico's 
van ongeremde groei van de wereldbevolking (1). 
Bij niet-ingrijpen in deze groei zou de behoeftenvoorziening de komende jaren 
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dramatisch worden uitgeput. Per 1990, voorspelde Meadows, zou de petroleum-
voorziening onder zware druk komen te staan. De productie van kernenergie zou, 
omwille van de gevaren die daaraan kleven, geen werkelijk alternatief zijn. 
Per 2040 zou het voedsel opraken. In 2070 zou de voorziening van natuurlijke 
grondstoffen hetzelfde overkomen. 
Kortom, de sterke groei van wereldbevolking en economie zou tot een onafwend
baar einde leiden. De samenleving zou, gegeven haar demografische en economi
sche werking, voor zichzelf tot onomkeerbaar probleem worden. 

De risico samenleving raakt ons allen 
Zo ook wijst Beek op het toenemend aantal gevaren van modernisering. Dit mag 
breed worden gezien. Beek rekent de toenemende filevorming en onveiligheid in 
het verkeer ook daaronder. De overheid en wetenschap blijken steeds minder in 
staat te zijn deze gevaren het hoofd te bieden. 
Beek somt enige kenmerken op ter karakterisering van de hoog-modeme (risico-) 
samenleving (2). 
Ecologische vervuiling bijvoorbeeld dringt zich op heimelijke wijze op en is pas 
door technisch onderzoek waarneembaar. Zo geldt dit voor de komst van Aids, de 
bedreiging door asbest, uitwassen van de bio-industrie, de "gekke koeienziekte" 
en recent de varkenspest. Andere verschijnselen zijn wel manifest waarneembaar; 
zo wordt criminaliteit, het is al eerder gezegd, als het eerste maatschappelijke 
probleem ervaren. 
Deze verschijnselen leiden tot onomkeerbare of maar zeer moeilijk te herstellen 
schade. 
Deze risico's zijn niet meer in te perken of te vermijden voor een maatschappelijke 
bovenlaag, zoals dit wel gold voor de klassieke industriële vervuiling bijvoorbeeld. 
Iedere maatschappelijke klasse wordt aan deze moderne risico's zoals criminaliteit 
blootgesteld. 
Tegelijkertijd wordt het besef dat de wetenschap weinig kan doen, steeds 
manifester. Zo ook geldt dit voor de overheid. De regelgeving en sturing door de 
overheid ontwikkelen zich zeer eenzijdig. Het vertrouwen daarin maakt plaats 
voor het dwingende besef dat eenieder zijn "eigen boontjes moet doppen". Vanuit 
deze beleving wordt het concept van de verzorgingsstaat vervangen door een 
risicosamenleving waar burgers zich calculerend opstellen. 

De burger wordt calculerend 
In een recente publicatie definieert Beek opnieuw het, naar zijn idee, belangrijkste 
kenmerk van de hoog-moderne samenleving (3). Hem gaat het er vooral om dat de 
samenleving, meer dan voorheen, met zichzelf wordt geconfronteerd. De onzeker
heid over het bestaan is bij acute problemen als onveiligheid in het verkeer en 
criminaliteit, steeds meer aan de orde. Evenzo leidt de afbraak van de zekerheden 
van de industriële samenleving, zoals de haalbaarheid van volledige werkgelegen
heid, tot een verregaande individualisering. Een besef van toenemende levensbe
dreiging en afnemende inkomenszekerheid leidt ertoe dat mensen sterker dan tot 
voor kort zelf de regie over hun situatie ter hand nemen. Dit besef vertaalt zich ook 
in politieke zin. In een samenleving, die als gefragmenteerd wordt beleefd, 
verstaan mensen politiek vooral als instrument om eigen zaken afdoende te 
regelen. Men trekt zich terug op de eigen leefomgeving tegen de achtergrond van 
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de hierboven opgesomde bedreigingen en risico's. In het politieke verstaat men 
zichzelf als de eigen "ondernemer", dat is de individueel handelende burger, die al 
calculerend en onderhandelend eigen doeleinden nastreeft. Hiermee wordt het 
denken in termen van rechten versterkt en raken de zorgpraktijken gemarginali
seerd. 

3.2.2 Naar een bewust zelfontwerp; de identiteit van het individu 

Opnieuw de balans opmaken; eenieder voor zich 
Giddens sluit in soortgelijke termen op bovenstaande typeringen aan (4). 
De omslag van verzorgingsstaat naar risico-maatschappij doet 
haar invloed gelden op het maatschappelijk vertrouwen dat mensen hebben. Niet 
langer prevaleert een "basisvertrouwen" met betrekking tot de eigen leefomge
ving. De onaantastbaarheid komt, zodra men slachtoffer wordt van criminaliteit, 
onder druk te staan. Waarbij komt dat de handelingsbekwame, onafhankelijke 
mens als standaard geldt en afhankelijkheid als kwalijk wordt gezien. Daarmee 
wordt ontkend dat mensen in wederzijdse afhankelijkheid tot elkaar verkeren. 

De werking van het overheidsapparaat stagneert, er is sprake van afnemende 
bestaanszekerheid en de leefomgeving wordt toenemend bedreigd. Gegeven deze 
dreiging is er voor ieder individu de noodzaak zichzelf te "herscholen"; het eigen ik, 
inclusief de existentiële beslissingen die daarbij horen, worden, meer dan vroeger, 
voorwerp van individuele overdenking. 

Fragmentering van moraal: morele dilemma's 
Daarover merkt Giddens op dat deze activiteit van het individuele zelfontwerpen 
zich minder gemakkelijk laat verbinden met een duidelijk moreel kader. Voor wat 
betreft de zingeving van het leven is er sprake van een fragmentering van norma-
tiek en moraliteit. 
De hoog-modeme samenlevingsoptiek komt met vragen, waarop geen ideologisch 
samenhangend antwoord is te geven. Luchtiger geformuleerd kan men zeggen dat 
de hedendaagse denkers niet in staat zijn aan samenleving en individu een 
duidelijke zingeving mee te geven. 

Nieuwe vormen van engagement 
Deze analyse geeft niet alleen reden tot pessimisme. Fragmentering van het 
sociale, ook voor wat betreft de moraal, biedt kansen op nieuwe vormen van 
engagement, solidariteit en kleinschalige democratie, stelt Giddens (5). Anders 
gezegd: zingeving ontwikkelt zich kleinschaliger, draagt nu een veel meer 
contextgebonden karakter. Zij is meer dan vroeger met tastbare zorg en onder
steuning verbonden. 

3.3.3 Criminaliteit en slachtofferschap 

Nieuwe vormen van betrokkenheid en samenwerking 
Bij de beschrijving van het hoog-modeme lijken de volgende opmerkingen van 



belang: 
er dreigen nu gevaren van ondermeer criminologische aard die onomkeer
baar zijn en die iedereen, ongeacht maatschappelijke positie, kunnen 
treffen; 
de opkomst van deze gevaren gaat samen met de "fragmentering" van 
maatschappelijke moraal. Mensen zoeken hun zingeving minder dan 
vroeger aan de hand van gevestigde levensbeschouwelijke/ideologische 
kaders; 
de overheid is niet in staat op deze ontwikkelingen een afdoende antwoord 
te bieden. Ook de overheid is op zoek naar nieuwe zingeving; 
de individuele identiteit wordt voorwerp van bewuste reflectie. Mensen 
beleven zichzelf als individueel staand in de samenleving waarbij het 
perspectief van calculering en onderhandeling prominent aanwezig is; 
tegelijkertijd ontstaan er, gegeven de gevaren die de samenleving bedrei
gen, nieuwe vormen van engagement en solidariteit. Daarmee ontwikkelt 
zich een nieuw type van zingeving, dat veel meer contextgebonden van 
karakter is. Betrokkenen verstaan de politiek nu als instrument om verbete
ringen in de eigen (kleinschalige) leefomgeving aan te brengen. 

Het einde van de grote verhalen 
Bovenstaande opmerkingen sluiten aan bij Rorty's constateringen over de postmo
derne samenleving (6). De "grote" levensbeschouwingen en ideologieën van enige 
decennia geleden hebben plaatsgemaakt voor veel individueler uitgewerkte 
opvattingen over zingeving en moraliteit. In deze opvattingen speelt het besef 
door dat wij het leven met anderen hebben te delen. De zingeving daaromtrent 
wordt niet van "bovenaf1 aangeboden maar dient eenieder zich op grond van eigen 
ervaringen eigen te maken. Rorty geeft aan dat het besef van solidariteit met 
anderen daarin inspirerend kan zijn. Dit besef richt zich vooral op de vraag 
inhoeverre deze anderen slachtoffer van geweld zijn geworden. Bij de vormgeving 
van hedendaagse moraal en zingeving blijkt de vraag naar het menselijk lijden een 
belangrijk ankerpunt te zijn geworden. Bij casus 3.2 wordt deze gedachte geïllus
treerd. 

Maatschappelijke betekenis van slachtofferschap 
In soortgelijke termen als Rorty werkt Boutellier de typering van de hedendaagse 
samenleving uit (7). In het bijzonder let hij op de morele betekenis van crimi
naliteit. 
Volgens de gangbare opvatting zou er te weinig morele overeenstemming 
bestaan. De hedendaagse samenleving zou te weinig aan zingeving bieden en er 
zou een te gering besef van burgerschap met daaraan verbonden plichten aanwe
zig zijn. 
De ontzuiling heeft allerlei maatschappelijke verbanden, waarbinnen mensen hun 
zingeving vonden, aangetast. De jaren zestig en zeventig leidden tot een afnemen
de werking van de sociale controle. 
Mogelijk ten gevolge van dit veranderende culturele klimaat laten de afgelopen 
decennia een danige stijging van de criminaliteit zien. Kerk, politieke partij noch 
overheid zijn, in tegenstelling tot vroeger, niet in staat deze ontwikkeling te keren. 
Bleek vroeger de verzuiling een creatief stelsel om aan mensen een aansprekend 
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zingevingskader te bieden, nu dient zich de vraag aan op welke wijze daarin kan 
voorzien. 

Verontwaardiging 
In navolging van Rorty wijst Boutellier op het morele belang van het lijden en 
concretiseert hij dit naar het slachtofferschap van criminaliteit. Niet langer 
prevaleren "hogere waarden" om ons handelen moreel te sturen (8). Wel geldt dit 
voor onze ontzetting, onze morele verontwaardiging wanneer anderen getroffen 
worden door lijden als gevolg van criminaliteit. 
Onze moraal krijgt een nieuw referentiepunt in het slachtofferschap. 

Het debat over de rechtvaardiging van het optreden van justitie laat zien hoezeer 
de samenleving zich dit nieuwe referentiepunt heeft eigengemaakt. Boutellier 
geeft aan dat het begrip "openbare orde" de afgelopen vijf-en-twintig jaar een 
volledige betekenisverandering heeft ondergaan: openbare orde als bondgenoot 
en niet als tegenstander van maatschappelijke vrijheid. 

Moraliteit met betrekking tot slachtofferschap tastbaar toegepast; zorg van 
"onderop" 
De overheid zal juist kritiek ondervinden wanneer zij geen rekening houdt met de 
publieke gedachtenvorming over concrete vormen van slachtofferschap. De sterk 
geïndividualiseerde moraal zal gevoelig zijn voor dit slachtofferschap. Moraliteit, 
in de zin van handelend optreden, zal naar dergelijk tastbare vormen van slachtof
ferschap verwijzen. 
Het zal vanuit de overheid het justitie-apparaat zijn die dit morele appèl zal 
formuleren en daarmee nog de kans heeft burgers, met hun zin voor concrete 
solidariteit, aan te spreien. Of dit lukt, lijkt gegeven de dingen die hierover tot zo
ver zijn gezegd, de vraag. Kwaliteit zal, in de betekenis die ik daaraan gaf, uit de 
mensen zelf, van "onderop" moeten voortkomen. Met beschrijving van casus 3.3 
aan de einde van dit hoofdstuk (paragraaf 3.5.1) probeer ik dit zichtbaar te maken. 

3.3 Hoe moreel met kwaliteit te handelen? 

3.3.1 Universele of contextgebonden moraliteit? 

Moraal en moraliteit zijn termen die door hun veelvuldige gebruik om nadere 
uitleg vragen. Tronto biedt deze uitleg (9). 
Met het gangbare begrip van moraliteit stelt men deze als universalistisch voor. 
Tronto geeft aan dat dit (neo-)Kantiaanse begrip van moraliteit zijn oorsprong had 
aan het einde van de achttiende eeuw én samenhing met het, door het kapitalisme 
opgeroepen, grootschaliger worden van samenleving en wereldperspectief. 
Het grootgezin verloor haar economische functie. Deze werd overgenomen door 
het handelshuis of de fabriek. Het grootgezin werd onderdeel van een meer 
private levenssfeer. Deze ontwikkeling ging samen met de opkomst van een 
universalistische moraliteit. Daarmee kwamen een aantal waarden als verbonden
heid, gevoeligheid, zin voor de naaste en lokale gemeenschap onder druk te staan. 
Deze meer zorgende aspecten, ofwel contextgebonden moraliteit, werden 
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gemarginaliseerd, toegerekend aan het 'vrouwelijke' domein van de private le
venssfeer. Het huishouden werd het domein van het morele sentiment, van het 
concrete zorgende handelen. 

Geen universele moraliteit maar zorg als voorwaarde tot kwaliteit 
Tronto verwerpt de universalistische opvatting over moraliteit. Een dergelijk type 
van moraliteit veronderstelt weinig wederzijdse betrokkenheid, solidariteit en 
intimiteit tussen de leden van de gemeenschap. Bovendien verhult een dergelijke 
moraliteit, die vooral de zin voor rechtvaardigheid als uitgangspunt heeft en die 
voor zorg veronachtzaamt, een aantal zeer aanwezige machtsverschillen in de 
samenleving zoals die bestaan tussen mannen en vrouwen, ethnische groepering
en en klassen. Als richtsnoer en ijkpunt voor metterdaad moreel handelen introdu
ceert Tronto het begrip zorg. 
Zij verstaat dit begrip als al die activiteiten, die alles omvatten met betrekking tot 
de instandhouding, voortzetting en herstel van onze wereld, zodat mensen daarin 
zo goed mogelijk kunnen leven. Bij toepassing van dit begrip zijn de wensen en 
verwachtingen van de ander grondslag tot handelen. Het gaat bij zorg om zowel 
een activiteit als om een gezindheid. 
Hierbij mag bedacht worden dat zorg, ondanks haar marginale plaats in de 
(universalistische) theorievorming, een zeer belangrijke plaats in het leven van 
ieder mens inneemt. Mensen besteden een groot deel van hun leven aan het 
geven en ontvangen van zorg. 

Daarmee wijst Tronto op, ook door Beek gesignaleerde, ontwikkelingen. In haar 
theorievorming kent zij een volwaardige plaats toe aan het zorgconcept en 
verbindt dit aan de noodzaak van concrete politieke omvorming. Zij plaatst het 
concept van zorg niet tegenover het universalistische rechtvaardigheidsconcept 
maar bepleit het samengaan van beide concepten. Dit leidt tot een concreet 
moreel en politiek handelen, waarbij de zin voor zorg, tegen de achtergrond van 
het sterker worden van de eigen gemeenschap, een nieuwe betekenis geeft aan 
idealen als democratie en gelijkwaardigheid. 

Tronto wil het begrip moraliteit weer contextgebonden maken en daarmee 
koppelen aan het politieke handelen. In deze zin legt zij het begrip politiek uit als 
betrekking hebbende op het verbeterende handelen door mensen in eigen 
kleinschalige omstandigheden. Deze door Tronto gedefinieerde opvatting van 
kwaliteit laat zich concretiseren door het besef dat zorg van levensbelang is, het 
aanbod van zorg om verantwoordelijkheid en bekwaamheid vraagt en de overtui
ging dat de zorgontvanger zeggenschap dient te hebben op het proces van 
zorgverlening. 

3.3.2 Het begrip zorg nader uitgewerkt 

Aan mensen aansluitende ondersteuning bieden 
Goede zorgverstrekking veronderstelt dat zorg vooral gedacht wordt als een 
praktijk, maar dan in weloverdachte zin, waarbij zowel het universele als het 
contextuele van zorg aan bod komt. 



Met betrekking tot het universele mag worden bedacht dat alle mensen, in meer of 
mindere mate, zorg behoeven. Met betrekking tot het contextuele geldt de 
gedachte dat de specifieke vorm van zorg verschilt per gemeenschap, klasse, 
geslacht, ras en situatie. Deze complexe praktijk vraagt om een aantal morele 
kwaliteiten. In paragraaf 3.4.3 en 3.5 specificeer ik deze. 

Van Houten en Van Lieshout duiden het begrip zorg aan als een eigentijdser 
aanduiding dan de term 'welzijn'. Het laatste begrip is gedurende de jaren tachtig 
in diskrediet geraakt. Zorg veronderstelt een zelfstandige burger, zeggen ze, die 
niet alle heil van de overheid heeft te verwachten. Onderling dienstbetoon dient 
een plaats te krijgen bij de inrichting van de samenleving. De aanduiding 'zorg' 
staat voor meer onderlinge betrokkenheid (10). Hiermee sluiten zij aan op Tronto's 
analyse, die zorg voorstelt als programma om binnen de context van de eigen 
gemeenschap moreel en daarmee politiek bezig te zijn. 
Het woord zorg appeleert, volgens Manschot, aan meer dan een organisatorische 
verschuiving van taken of een andere financieringswijze (11). De metafoor, zegt 
hij, reikt verder en suggereert ten aanzien van de ondersteuning van mensen een 
verandering van houding en een daarop aansluitende betrokkenheid die deze 
verandering bevordert. Dat meer dan alleen institutionele verandering is vereist, 
heeft te maken met de, door Tronto geuitte gedachte, dat mensen niet alleen vrij 
en autonoom maar tegelijkertijd kwetsbaar en afhankelijk zijn. Zorg, anders 
gezegd kwaliteit van ondersteuning, heeft nadrukkelijk met dit laatste gegeven te 
maken. 

Kwaliteit versus de calculerende burger 
Verkerk legt uit dat zorg niet herleid kan worden tot een uitsluitend contractuele 
relatie (12). Zorg omvat een breder scala van houdingen en praktijken dan in een 
contractmodel kan worden gevat. Zorg, ofwel ondersteuning met kwaliteit, is te 
verstaan als een intermenselijke relatie. Deze komt onvoldoende tot zijn recht 
binnen het contractmodel. 
Het contractdenken verbindt Verkerk aan een moreel redeneren dat zich laat 
kenmerken door onpartijdigheid, neutraliteit, rationaliteit en abstractie, overeenk
omstig Tronto's bevinding omtrent universele moraliteit. In dit perspectief bestaat 
er geen aandacht voor het individu dat gesitueerd is in zijn alledaagse, tastbare 
werkelijkheid. De identiteit van dit individu wordt losgemaakt van zijn geschiede
nis en cultuur, waarbij door heersende gelijkheidsideologie ofwel de illusie van 
gelijkheid, geen aandacht is voor situaties van onderdrukking. Werkelijk bestaan
de ongelijkheid en afhankelijkheid, waarvan het zorgperspectief uitgaat, wordt op 
deze manier versluierd. 

Geen contract maar echte zorg 
Verkerk verwijst naar een andere morele oriëntatie, namelijk die van het zorg
perspectief. Daarin ligt de nadruk op zorg en verantwoordelijkheid. Binnen dit 
perspectief verstaan mensen zichzelf in verbondenheid met en in betrokkenheid 
op anderen. Het individu wordt niet begrepen als abstracte constructie maar 
geplaatst tegen de achtergrond van eigen geschiedenis, cultuur en specifieke 
omstandigheden. Het morele wordt hier begrepen in termen van verantwoordelijk
heden die het individu heeft ten opzichte van anderen. 



48 

Naast de rechtvaardigheidsethiek, die antwoord probeert te geven op allerlei 
vormen van onderdrukking, past een zorgethiek, die aansluit op meer persoonlijke 
relaties. De nadruk ligt dan op betrokkenheid op en verbondenheid met tastbare 
personen. 

Verkerk werkt dit nader uit (13). Het zorgperspectief doet ons herinneren aan de 
fragiliteit en sterfelijkheid van het menselijk bestaan. Het menselijke lijden ervaren 
wij allereerst in de ontmoeting van mens tot mens. In het zien van de lijdende en 
kwetsbare mens ligt een aansporing tot zorg. Het geven van zorg kenmerkt zich 
ondermeer door belangeloosheid, die over de grenzen van het contractuele 
uitgaat. 
Tegelijkertijd geldt er het perspectief van rechtvaardigheid. Het gaat niet aan, 
meldt Tronto, om een keuze te maken tussen enerzijds rechtvaardigheid of 
anderzijds zorg. Het gaat juist om een combinatie van beide perspectieven omdat 
nadruk op zorg alleen tot paternalisme of bekrompenheid kan leiden. 

Buddy-projecten: kwaliteitsvolle tussenorganisatie 
Verkerk geeft voorbeelden van zorgprojecten. De buddy-projecten wijst zij aan als 
een vorm van min of meer informele zorgverlening, die aansluit op de verwachting 
van veel aids-patiënten. Het gaat hierbij om een zorgverlening, die verkeert tussen 
de gestandaardiseerde hulpverlening enerzijds en de spontane zorg van direct 
betrokkenen. Er zijn meer voorbeelden van dergelijke initiatieven, waarbij er de 
behoefte ontstaat zich aan de gestandaardiseerde hulpverlening te onttrekken. 
Deze bewegingen hebben ook een nadrukkelijk politieke connotatie. Het gaat, 
stelt Verkerk, om vormen van hulpverlening waarmee mensen meer invloed 
krijgen op hun omgeving en meer invloed hebben op de wijze waarop aan hun 
zorgbehoeften wordt voldaan. Kwaliteit in ondersteuning vraagt om dit type van 
morele overdenking en toepassing, hetgeen in casus 3.4 wordt geïllustreerd. 

3.3.3 Het idee van zorg normatief verankerd 

In de gedachtenontwikkeling tot zover werden twee noties tegen over elkaar 
geplaatst: die van de individualisering en het calculeringsperspectief aan de ene 
kant en daar tegenover, die van het engagement, de solidariteit en de (kleinschali
ge) politieke actie. 
De laatste positie liet zich verbinden met Rorty's notie over solidariteit en de these 
dat in onze samenleving het lijden als moreel referentiepunt is overgebleven. 
Boutellier sluit daar op aan door te kijken of het ontbreken van morele kaders meer 
bestaan. De hedendaagse moraliteit laat zich voeden door de verontwaardiging 
over het lijden. Het slachtofferschap van geweld ofwel criminaliteit geldt als ver
trekpunt voor morele reflectie en actie. 
De vraag wanneer het handelen 'juist' of moreel gerechtvaardigd is, wordt dan 
voorwerp van methodische reflectie en helpt om kwaliteit te bereiken. 

Kwaliteit versus standaardisering 
Van Houten sluit daarop aan (14). De kwaliteit van het leven kan niet zonder zorg 
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worden gedacht. Zorg en de organisatie daarvan vragen om wat hij noemt een 
'normatieve verankering'. Het ondersteunen van mensen zou zijn gediend met 
morele overdenking. De kwaliteit van hulpverlening hangt niet samen met stan
daardisering vanuit professionele of bureaucratische overwegingen. Kenmerkend 
voor kwaliteit is daarentegen een communicatieve praktijk, waarbij wensen en 
verwachtingen van mensen tegen de achtergrond van hun specifieke omstandig
heden centraal komen te staan. 

3.3.4 De toepassing van zorg; discretionaire ruimte als voorwaarde tot norme
ring 

Belangeloosheid 
Op diverse manieren, ook in de vorige hoofdstukken, is met betrekking tot onder
steuning van slachtoffers het begrip kwaliteit aan de orde gekomen. Kwaliteit in 
ondersteuning laat zich achtereenvolgens verbinden met de mogelijkheid van stu
ring door het slachtoffer in diens specifieke context en met de mogelijkheid van 
open communicatie tussen slachtoffer en ondersteuner. Van principieel belang is 
de mogelijkheid om aan deze ondersteuningspraktijk een morele grondslag te 
bieden. Betrokkenheid op het lijden van slachtoffers én belangeloosheid bij het 
bieden van zorg aan hen zijn daarbij doorslaggevende waarden. 
Dit sluit de mogelijkheid van politiek handelen, dit in de zin van concrete verbete
ring in kleinschalige verbanden, geenszins uit. Bij ondersteuning van slachtoffers, 
tenslotte, gaat het om meer dan een contractuele verhouding. 

Tronto benadrukt dat de praktijk van zorg, per definitie, in een maatschappelijke 
context plaatsvindt. 

Niet het uitsluitend juridische maar het gebruik van discretionaire ruimte 
Een stap in de richting van dergelijke contextualisering doet Handler met het 
begrip discretionaire ruimte (15). Met discetionair wordt dat deel van de relatie 
tussen overheid en burger, tussen instantie en cliënt aangeduid, wat zich niet 
door regelgeving laat duiden. Als voorbeeld wordt het onderwijs aan geestelijk 
gehandicapte kinderen opgevoerd. De begeleiding van en het onderwijs aan deze 
kinderen is in hoge mate experimenteel, situatiegebonden, flexibel en wordt 
gestuurd door professioneel inzicht. De besluitvorming over de voortgang van 
begeleiding en onderwijs is te typeren als discretionair. 
Omdat kinderen, ouders, school en voorwaardenscheppende overheid elkaar 
nodig hebben, zij kunnen voor langere duur niet zonder elkaar, zal juridische actie 
door middel van een klachtenregeling op lange termijn geen soelaas bieden. De 
samenwerking tussen deze partijen kan geen vorm krijgen zonder discretionaire 
ruimte. 
Dit gaat ook op voor de verhouding tussen strafrechtapparaat en slachtoffers. 
Juridische actie, door middel van een standaardoplossing, vermindert de individu
ele zelfbeschikking van slachtoffers. Het maakt hen afhankelijk van de actie door 
politie en justitie. Een klachtenregeling alleen, in casu het doen van aangifte van 
een misdrijf, zal geen kwaliteit opleveren. Deze zelfbeschikking blijft wel intact, 
c.q. ontstaat wel bij 'creatieve' omgang met regelgeving. Slachtofferhulp is een 
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voorbeeld van dergelijke creatieve omgang. Zij biedt voorwaarden om het idee van 
dicretionaire ruimte gestalte te geven. 
Hierbij geldt dan het idee van een overheid, die niet als centrale actor boven de 
partijen staat, maar daarentegen één van de partijen is, die een vooral voorwaar
denscheppende rol zal spelen. Er is bij deze optiek veel meer sprake van een 
samenstel van interdependente verhoudingen in een veelkleurig netwerk. Hierin 
wordt geen kwaliteit bereikt door het volgen van standaardregelgeving maar 
doordat betrokkenen met elkaar, over de grenzen van hun eigen organisatie heen, 
het zoeken in op maat gesneden verbetering. 

Slachtofferhulp: tussen-organisatie 
Het idee van kleinschalige discretionaire actie is één van de kernpunten van 
Handlers theorie van publieke actie. Geëngageerde ondersteuning past binnen het 
model van sociale actiegroepen, die in staat zijn een productieve verhouding met 
een gedecentraliseerde overheid te onderhouden. De hierboven geschetste 
kwaliteit is juist bereikbaar wanneer overheid en burger zich in hun samenspraak 
ondersteund weten door een vorm van tussenorganisatie. Handler typeert dit 
begrip vanuit een tweeledige functie: a) enerzijds kan een dergelijke tussenor
ganisatie verlangens en wensen van groepen mensen aan de overheid kenbaar 
maken en b) anderzijds is zij in staat, gegeven haar verhouding met de overheid, 
individuele burgers van dienst te zijn. 
De geschiedenis van Slachtofferhulp leert dat de overheid zelf stappen neemt tot 
de initiëring van een sociale beweging. Overeenkomstig Handlers gedachtengang 
kan Slachtofferhulp de kwaliteit van dienstverlening door het strafrechtapparaat 
juist verhogen. 

3.4 Ijkpunten voor kwaliteit 

Kwaliteit wordt hiermee begrepen als een product van "onderop", van de meest 
betrokkenen zelf, in tegenstelling tot meer gangbare noties waarbij kwaliteit 
vanuit het perspectief van organisatie, professie of methodiek wordt begrepen. Bij 
de laatste aanduiding wordt kwaliteit van boven "opgelegd" en zal dit geen 
zeggenschap voor slachtoffers garanderen c.q. opleveren. 
Het mag duidelijk zijn dat het mij om kwaliteit van onderop gaat. Dit levert een 
verzameling aan ijkpunten op, die ik hieronder op vier verzamelbegrippen indeel: 

Qua houding ondersteuner: 
oplettendheid, voorkomendheid, gerichtheid op de wensen en ver
wachtingen van de ander; 
belangeloosheid, inzet, bereidheid tot verantwoording en daarmee 
samenhangend competentie d.i. het vermogen en de bereidheid 
mensen metterdaad ondersteuning te bieden; 
verantwoordelijkheid, die verder gaat dan wat regelgeving gebiedt, 
het slachtoffer willen verstaan vanuit diens kwetsbaarheid; 
gehoor geven aan, zin voor waarachtigheid en geldigheid van 
communicatie; 
distantie in de zin het slachtoffer zelf zeggenschap te laten over de 
ondersteuning; 
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Qua visie ondersteuner: 
slachtoffer en diens omgeving zien als deel van de oplossing, niet als 
deel van het probleem; 
geen geloof in juridische actie buiten 'het slachtoffer om', wel in 
onderhandeling, coalitievorming en netwerkontwikkeling om effec
tieve juridische actie te bewerkstelligen; 

Qua positie ondersteuner: 
werkzaam zijn in kleinschalig opererende tussen-organisatie of 
werkzaam in een grote (semi-)overheidsorganisatie en de kleinschali
ge werkwijze, over de grenzen van de eigen organisatie heen, eigen 
maken; 

Qua product van ondersteuning: 
slachtoffer een steuntje in de rug kunnen bieden; hen uitnodigen hun 
situatie "net even anders" d.i bevrijdender te zien; 
zicht hebben op de complexiteit van slachtofferschap en in staat zijn 
dat te duiden; 
zicht hebben op de complexiteit van ondersteuning, besef van het 
mogelijk conflictmatige daarin, besef dat goede ondersteuning meer 
is dan alleen goede bedoelingen, besef en kennis hebben van de 
omstandigheden, behoeften en sterkten bij slachtoffer en diens 
omgeving; en 
in staat zijn slachtoffers zeggenschap terug te geven over hun eigen 
leefomstandigheden. 

3.5 Presentatie van casusposities 

Evenals in hoofdstuk 2 illustreer ik de tot zover theoretische gedachtengang met 
de presentatie van casusposities. Nu zal mijn aandacht niet alleen uitgaan naar de 
in hoofdstuk 2 geïntroduceerde 'sensitizing concepts'. Ook de ijkpunten voor 
kwaliteit komen aan bod, hetgeen in de lijn van het betoog tot zover past. 

CASUS 3.1 Slachtofferhulp van het eerste uur: geïnspireerde inzet 
1. Uit de eerste rapportage van de in 1980 opgerichte Stichting Slachtoffer
hulp Amsterdam is afleesbaar hoezeer de initiatiefnemers de op te zetten 
hulpverlening een bezield karakter wilden meegeven. Uit de citaten, afkom
stig uit de eerste jaarverslagen, wordt de lezer een indruk gegeven dat de 
betrokkenen zich voorstaan op een verregaande bereidheid tot inzet. 
2. Met betrekking tot de stijl van werken en het zelfbeeld van de hulpverle
ner, sprak het verlangen klaar te staan en bepleitte men de voordelen van 
het vrijwilligerswerk. 
3. Het eerste jaarverslag sprak over: "Echt zielig was het eerste slachtoffer 
waarmee ik werd geconfronteerd. Tranen, eigenlijk was het misdrijf van 
ondergeschikt belang, het was die ene druppel die de emmer deed overlo
pen. Blakend van ijver probeerde ik bij de volgende ontmoetingen de 
kluwen van problemen te ontwarren, de feiten op een rijtje te zetten, 
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oplossingen aan te dragen, instanties in te schakelen. Er volgden weken 
van obstructie en lijdzaam verzet. Documenten waren onvindbaar, afspra
ken liepen uit op een uurtje blauwbekken. In mijn machteloosheid voelde ik 
mijzelf ook zielig. En toch blijf ik erbij dat zo iemand recht op hulp heeft, hij 
vraagt er toch om. Een maatschappelijk werker vertrouwde mij toe dat hij 
dergelijke personen in zijn kaartenbak het etiket "unworkable cliënt" mee
gaf'. 
4. Een later citaat betrof het bijzondere van slachtofferhulp: "Wat me vooral 
aansprak was, dat de hulpverlening zou worden gedaan door vrijwil-
lig(st)ers en dat we niet de zoveelste sociale instelling zouden worden, 
maar als een goed onderlegde burenhulp zouden gaan functioneren." 
5. Zo ook gaf men aan: "We hebben gekozen voor hulpverlening door 
vrijwilligers. Dat wij voor vrijwilligers kiezen heeft te maken met de door 
onze praktijk bevestigde overtuiging dat hulpverlening door vrijwilligers 
een aantal niet te schatten voordelen biedt. De afstand tussen hulpvrager 
en hulpverlener is betrekkelijk klein omdat de band tussen hen niet wordt 
bepaald door de deskundigheid van de één en de afhankelijkheid van de 
ander, maar door een betrokkenheid tussen twee buurgenoten, door mede
menselijkheid. Vrijwilligers hebben minder de neiging hun privé-leven af te 
schermen, wat niet alleen hun inzetbaarheid vergroot maar ook hun manier 
van werken "menselijker" maakt." 

Analyse 

Sensitizing concepts 
Het mag duidelijk spreken uit bovenstaande casus. Betrokken vrijwilligers 
proberen onverkort "goed te doen". Zij laten zich leiden door een sterke zin, 
metterdaad te willen handelen. Element daarin is de oprechte wens om de 
hulpvragers zeggenschap over hun ondersteuningsproces te bieden. Men neemt 
het op voor de cliënt tegen de als bureaucratisch beleefde hulpverlening. Men wil 
tussen slachtoffer en hulpverlening bemiddelen. Daartoe dient de afstand tussen 
hulpvrager en hulpverlener kort te zijn. Verbetering van de omstandigheden van 
slachtoffers moet juist in hun handen gelegd worden. 
Toch dient op het voorbeeld ook te worden afgedongen. Met name is af te vragen 
of de hulpverleners in kwestie de sociale werkelijkheid niet te "zwart-wit" zien. In 
andere casusposities wordt kwaliteit omschreven als het vermogen de werkelijk
heid te ontwarren en partijen daarin tot elkaar te brengen: het zich eigen maken 
van een congruente visie voor handelen. Pas dan wordt ondersteuning, in de zin 
van de verruiming van het handelingsrepertoire voor alle betrokkenen, realiseer
baar. 

Ijkpunten 
Belangeloosheid, inzet en bereidheid tot verantwoording spreken zondermeer uit 
het engagement van de eerste vrijwilligers van Slachtofferhulp in Amsterdam. Zo 
ook geldt dit voor de wens het slachtoffer te verstaan vanuit diens kwetsbaarheid. 
Dat de vrijwilligers zich waarachtig willen verhouden tot de hulpvragers lijkt 
evident, minder nadrukkelijk komt dit naar voren in hun communicatie naar de 
institutionele hulpverlening. Daar is eerder sprake van, ik zei het ook hierboven, 
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zich afzetten tegen hen dan van een poging tot coalitievorming en netwerkontwik
keling. 
De identificatie van de vrijwilliger met het slachtoffer getuigt niet van een groot 
geloof in eigen kunnen, met andere woorden, sluit niet aan op het vermogen over 
de grenzen van de eigen organisatie heen te werken. Evenmin getuigt het aan-
vangsverhaal van het vermogen om slachtoffers uit te nodigen hun situatie "net 
even anders" te zien. Het zicht hebben op de complexiteit van het slachtofferschap 
komt hier niet maar in de volgende casusposities wel tot uitdrukking. 

CASUS 3.2 Mevrouw Van der Lek: een nieuwe zingeving 
1. Mevrouw Van der Lek is 67 jaar. Zij is sinds twee-en-half jaar alleen
staande. Haar man met wie zij een leven van hard werken heeft gedeeld, 
overleed aan longkanker. Haar vier kinderen zijn nu volwassen. De oudste 
dochter is getrouwd en woont in Almere, de oudste zoon woont in Frankrijk. 
De twee jongste kinderen, een jongen en een meisje, wonen respectievelijk 
in Amersfoort en Zwolle. Mevrouw en de heer Van der Lek waren van huis 
uit katholiek maar hebben daar sinds lang niet meer aan gedaan. Mevrouw 
Van der Lek is sinds kort betrokken bij de diakonie van een kleine katholie
ke kerkgemeenschap in Amsterdam-West. 
2. Juli 1996 werd Mevrouw Van der Lek slachtoffer van een beroving op 
straat. De dader bedreigde haar met een steekwapen. Zij moest het nodige 
aan spullen afstaan. Zij heeft aangifte gedaan bij de politie. De dader is 
nooit achterhaald. Deze en andere meldingen van berovingen overdag 
hebben wel geleid tot intensiever politie-surveillance in de buurt. De politie 
verwees naar Slachtofferhulp. 
3. Mevrouw Van der Lek was, tijdens aanmelding bij Slachtofferhulp, zeer 
aangeslagen door de beroving. Het deed haar twijfelen aan het "goede" in 
de mens en de ordening van de wereld. Zij voelde behoorlijk wat agressie 
naar de dader. Haar opvattingen over rechtsorde en mogelijkheid van 
genoegdoening hadden een behoorlijke deuk opgelopen. Bovendien was zij 
behoorlijk bang geworden en bevreesd op straat te gaan. 
4. Het slachtofferschap hierover stond niet alleen. Twee-en-half jaar daar
voor was haar man na een ziekteproces van acht maanden overleden. Met 
haar echtgenoot had zij lief en leed gedeeld en vier kinderen opgevoed. Met 
haar oudste dochter had zij regelmatig contact. De oudste zoon werkte als 
ingenieur in Parijs. Deze had behoorlijk conflicten met zijn vader gehad. Met 
hem had Mevrouw Van der Lek sporadisch contact. De kinderen uit Amers
foort en Zwolle kwamen zo ééns in het half jaar langs. 
5. Mevrouw Van der Lek vertelde ook over haar contacten met haar kerkge
meenschap. Zij was weer meer met de kerk betrokken geraakt tijdens de 
ziekte en het overlijden van haar man. Deze was ook vanuit de kerk begra
ven. De pastor had haar toen bemoedigende ondersteuning geboden. Des te 
verrassender eigenlijk omdat zij jarenlang geen contact meer met de kerk 
had onderhouden. Het betrof een kleine club van betrokken mensen, die 
geëengageerd in de wijk bezig waren. 
6. De ondersteuning door Slachtofferhulp bestond uit vijf gesprekken. In de 
maanden juli tot en met september werden aan mevrouw vier gesprekken 
geboden. Daarin kwamen haar slachtoffergevoelens naar voren. Er was 
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mevrouw Van der Lek opvang en erkenning geboden, er waren slachtof-
fergevoelens geduid en er was gesproken over gedragsmatige preventie. 
7. In november was er een nieuwe ontmoeting met Mevrouw Van der Lek. 
Zij had gebeld en aangegeven nog een keer lamgs te willen komen. Zij had 
dingen te melden over verdere ontwikkeling van gevoelens. 
8. Op een bepaalde manier, vertelde ze, was ze de dader dankbaar. De 
gevoelens naar hem, naar aanleiding van de beroving, hadden als het ware 
een nieuw complex aan gevoelens gepresenteerd. Dit betrof een ander 
complex dan die met betrekking tot ziekte, overlijden en afscheid van haar 
echtgenoot. Om het plat te zeggen: het leven ging verder. Zij kon dit 
tastbaar invulling geven door haar inzet bij de kerkgemeenschap in 
Amsterdam-West. 

Analyse 

Sensitizing concepts 
Mevrouw Van der Lek had ontegenzeggelijk afscheid genomen van het grote, in 
haar geval katholieke, verhaal van vroeger. Toch waren daar sporen van achterge
bleven, die behulpzaam waren bij de rouwverwerking. Haar slachtofferervaring 
bezat alle elementen van traumatisering, dit gevoegd bij de rouw om het afscheid 
van haar overleden echtgenoot. Haar zingeving van deze gebeurtenissen kon niet 
ongeproblematiseerd tegen de achtergrond van een klassieke geloofsopvatting 
worden geplaatst. Wat haar wel sterk maakte was haar concrete engagement in 
de wijk, waarbij zij zich gevoed wist door het gemeenschapsbesef van de kleine, 
nieuwe kerk. Niet het praten over geloof maar het tastbare goed doen hielpen haar 
vooruit. Opmerkelijk was hoe zij de integratie van de slachtofferervaring ver
woordde. De dader had haar juist "geholpen" afscheid te nemen van haar overle
den man. 
Hier voegde ze in later contact aan toe dat ook de inzet en solidariteit van de 
"kerkmensen" haar op pad hadden geholpen. 

Ijkpunten 
Ook bij mevrouw Van der Lek was sprake van belangeloze inzet en bereidheid tot 
verantwoording door de hulpverlener van Slachtofferhulp. Temeer ook door het 
verhaal over haar overleden man werd de cliënte in haar kwetsbaarheid gehoord. 
De vrijwilliger betrachtte de communicatie met haar waarachtig en geldig te 
bedrijven. 
Wat in dit verhaal ook duidelijk naar voren komt is de nuance waarmee de mede
werker zicht heeft op het complexe van het slachtofferschap. De medewerker 
luisterde goed naar de cliënte en betrok de eigen omgeving van haar ten zeerste 
in de verwerking van het misdrijf. De kerkgemeenschap was duidelijk een deel 
van de oplossing. 
Pastor en Slachtofferhulp konden elkaar vinden. Ondanks de diverse cultuur 
tussen beide organisaties waren beide bereid elkaar te vinden in gemeenschappe
lijke ondersteuning. Het moedigde mevrouw Van der Lek op betrekkelijk snelle 
wijze aan vrede te hebben met de uiterst onplezierige beroving. 
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CASUS 3.3 Hulpverlening door vrijwilligers 
1. Bij veel slachtoffers is het vertrouwen in andere mensen en in een recht
vaardige wereld aangetast, stelt Huisintveld in zijn Basistraining Slachtof
ferhulp (9). Juist een vrijwilliger, een medeburger, levert het bewijs dat er 
nog steeds goede mensen zijn, waar je wel op kunt vertrouwen. 
2. De hulp door vrijwilligers blijkt goed aan te sluiten bij de behoeften van 
de meeste slachtoffers. De ervaring leert, merkt de auteur op, dat dit 
gegeven iets extra's aan de hulpverlening toevoegt. Slachtoffers zijn door
gaans het meest gebaat bij een combinatie van hulpverlening, burenhulp en 
vriendendienst. Deze combinatie kan het best door vrijwilligers worden 
geboden. 
3. Zo brengt de vrijwilliger ondermeer deskundigheid in. Hij is bekend met 
mogelijke stressreacties en heeft kennis van het verloop van het verwer
kingsproces. De vrijwilliger stimuleert het slachtoffer in vertelling van zijn 
ervaring en weet daarover informatie over de verwerking te verstrekken. 
Daarbij hoort signalering van stoornissen en mogelijke verwijzing naar 
professionele hulpverlening. De vrijwilliger geeft ook informatie en hulp bij 
vragen rond schaderegeling. 
4. De zin voor burenhulp uit zich in de tijdelijke overname van taken van het 
slachtoffer. Invullen van formulieren, meegaan naar de rechtbank en het 
inschakelen van huishoudelijke hulp zijn daarvan voorbeelden. Huisintveld 
meldt dat deze burenhulp er toe bijdraagt dat de dagelijkse gang van zaken 
doorgang vindt en daarmee bijdraagt aan het gevoel van zekerheid van het 
slachtoffer. 
5. Slachtofferhulp is ook laten weten en voelen dat je er bent. Het slachtoffer 
staat er niet alleen voor. De vrijwillige medewerkers, 1.500 in het hele land, 
bieden de spreekwoordelijke schouder om uit te huilen en slaan, al even 
spreekwoordelijk, de arm om iemand heen. Op deze wijze maakt de vrijwil
liger het begrip 'samenleven' tastbaar. 

Analyse 

Sensitizing concepts 
Met bovenstaande beschrijving worden de diverse aspecten van kwaliteit toege
licht. Er wordt gezinspeeld op authentieke communicatie tussen hulpvrager en 
hulpverlener. Het slachtoffer wordt, als reactie op zijn slachtofferschap, zeggen
schap over ondersteuning en leefsituatie aangeboden. De inzet van de hulpverle
ner leidt ook tot genoegdoening en herstel van het teloor gegane geloof in de 
rechtsorde. 
De aanpak van de hulpverlener verraadt systematiek en oplossingsgerichtheid. Hij 
probeert te koppelen tussen slachtoffer en dienstverlenende instanties, waarvan 
het justitie-apparaat er één is. In een situatie van tijdelijke handelingsbeperking 
bouwt de medewerker aan toekomstige verruiming van het handelingsrepertoire. 

Ijkpunten 
In casus 3.3 wordt kwaliteit in niet onbelangrijke mate bepaald door het zicht wat 
de vrijwilligers hebben op de complexiteit van het slachtofferschap. Het gaat hier 
om een traumatisch gebeuren, waarbij de toonzetting door de hulpverlener moet 
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getuigen van echtheid en inzet. 
De formule Slachtofferhulp is aantrekkelijk omdat deze als kleine organisatie 'de 
hand weet te reiken' aan veel grotere instituties als politie, justitie en institutio
nele hulpverlening. Daarbij speelt het besef dat het 'kleinschalige contact' met 
andere dienstverleners effectiever werkt dan de werking van straf- of civiel recht 
'an sich'. 

CASUS 3.4 De 'ontvoerde' dochter 
1. Tijdens de telefoondienst van Slachtofferhulp, maart 1989, spreekt een 
medewerker de ouders van een mogelijk ontvoerde dochter. Zij zou door 
buitenlanders zijn ontvoerd. De ouders zijn zeer ongerust. Hun dochter is 
veertien jaar. Is er ook sprake van seksueel geweld? 
2. De politie van het districtsbureau is op de hoogte. Zij laakt het bureaucra
tische optreden van de jeugd- en zedenpolitie. Deze treedt veel te traag op. 
De ouders lijken oprecht bezorgd. Hoe vergaat het hun dochter? 
3. Slachtofferhulp doet navraag bij de jeugd- en zedenpolitie. De dochter 
blijkt bij het Jongeren Advies Centrum te zijn. Het telefoonnummer daarvan 
had zij gekregen van een klasgenote. Deze had over het JAC gehoord van 
de bijstandsambtenaar van haar moeder. De dochter kon het thuis niet meer 
uithouden. Er waren veel spanningen tussen de beide ouders. De kinderen, 
de dochter in kwestie en haar elfjarige broer, werden als pionnen ingezet. 
4. De medewerker van Slachtofferhulp ging met de ouders aan de slag. Hoe 
was de situatie? Was de dochter van huis "weggepraat" door een overijveri
ge hulpverlener? Was de dochter slachtoffer van incest? Kon zij terugkomen 
in het gezin; was dan door de RIAGG een gezinsbehandeling te beginnen? 
Het JAC bespreekt dit met het meisje. Slachtofferhulp spreekt met de 
ouders. Van seksueel geweld is geen sprake; het ging om de vele ruzies en 
daaruit ontstane gevoel van psychische onveiligheid. De dochter stelt enkel 
terug te willen keren als wordt begonnen met een gezinsbehandeling, die 
aansluitend moet zijn en zorgzaam. 
5. Het RIAGG wordt benaderd. De therapeuten stemmen in met een snel 
begin. De jongere broer wordt ook over het gebeurde ingelicht. De thera
peuten spreken eerst beide ouders en beide kinderen apart. Deze aparte 
gesprekken worden onmgezet in een serie gezinsgesprekken. 
6. Ofschoon de ouders, verwezen door de politie, zich aandienden als 
slachtoffer, bleek al snel de jonge vrouw de meest centrale hulpvrager. Door 
haar vlucht naar het JAC kon zij, minder machteloos dan voorheen, aan
dringen op verandering thuis. Slachtofferhulp had het vertrouwen van de 
ouders en kreeg dit ook van de kinderen dankzij de vasthoudendheid van de 
medewerker. Deze nodigde de partijen uit de situatie thuis "eens anders te 
zien". Het kon toch zo niet doorgaan, anders zou de dochter opnieuw, maar 
dan definitief vertrekken. Slachtofferhulp beloonde de actie van de dochter. 
7. De medewerker van Slachtofferhulp werd door de situatie geïnspireerd 
om de dochter "een steuntje in de rug te bieden". Er moest met zorg naar 
aanbod door politie, JAC en RIAGG worden gekeken. Sloot het allemaal 
goed aan, gegeven de eigen werkwijze van de instanties? 
8. Daartoe moest de medewerker een aantal stappen zetten. Ruimte maken 
in het gezin en zaken op elkaar afstemmen. Het mobiel crisisteam maakte 
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plaats voor twee gezinstherapeuten. De hulpverlener van het JAC ruilde de 
notie van uithuisplaatsing in voor het idee van gezinsbehandeling. De 
jeugd- en zedenpolitie ruilde haar aanvankelijk lakonieke houding in voor 
meer betrokkenheid; de jeugdrechercheur had ook een afzonderlijk gesprek 
met het meisje. De wijkagent kreeg reëeler zicht op de gezinssituatie. De 
medewerker verrichtte haar werk op het districtsbureau en bij het gezin 
thuis. Het meisje kon thuis blijven wonen zoals zijzelf graag wilde. 

Analyse 

Sensitizing concepts 
De zin voor kwaliteit komt in dit verhaal vooral tot uitdrukking in het vermogen 
van de medewerker een "brug te slaan" tussen slachtoffer en institutionele dienst
en hulpverlening. In aanvang leek de situatie eenvoudig duidbaar doordat de 
suggestie van seksueel misbruik van de dochter nogal voor de hand lag. Latere 
gesprekken gaven een ander beeld; het waren de spanningen tussen beide ouders 
die de situatie thuis onveilig maakten. Twee elementen van kwaliteit vragen in 
het bijzonder om aandacht: de medewerker van slachtofferhulp wist te koppelen 
én betrokkenen werden aangezet tot perspectiefverschuiving, ofwel om ieders kijk 
op de situatie "eens anders" in te richten. Een consequente keuze voor het werke
lijke slachtoffer, t.w. de dochter aan het begin, bood veel handelingsruimte later. 

Ijkpunten 
Ondanks het aanvankelijk weinig optimistische in dit verhaal zag de medewerker 
van Slachtofferhulp het slachtoffer en haar omgeving als deel van de oplossing en 
niet als deel van het probleem. Zoals hierboven al staat werd door Slachtofferhulp 
vooral geïnvesteerd in de samenwerking tussen de diverse instanties. Het slach
toffer werd daardoor een steuntje in de rug geboden. Bij deze actie had de 
medewerker van Slachtofferhulp zicht op de complexiteit in het geheel. De dochter 
verkreeg meer zeggenschap over haar leefomstandigheden. Er werd een oplossing 
bereikt in overeenstemming met haar eigen wensen. 

3.6 Afsluiting 

Met de hoofdstukken 1 tot en met 3 gaf ik een theoretische achtergrond van het 
slachtofferschap van criminaliteit en de ondersteuning aan slachtoffers. Product 
van deze reflectie was de opsomming van een aantal ijkpunten, waaraan de 
praktijk van slachtofferhulp in termen van kwaliteit kan worden getoetst. 
Hierbij werd geen systematische aandacht geschonken aan de kenmerken van het 
slachtofferschap, behalve enige schetsmatige beschrijving in de casusposities. 
In hoofdstuk 4 kom ik daarom tot een beschrijving van het slachtofferschap. Hoe 
ziet de beleving van slachtoffers onmiddellijk na het misdrijf eruit? Volgens welke 
patronen verloopt de verwerking daarna? 
Beantwoording van deze vragen is nodig om in latere hoofdstukken helder te 
omschrijven hoe een ondersteuning van kwaliteit in de praktijk kan werken. 
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HOOFDSTUK 4 

DE OMSTANDIGHEDEN VAN SLACHTOFFERS 

4.1. Opnieuw kwaliteit 

Ijkpunten 
In het voorgaande hoofdstuk kwam ik tot de formulering van ijkpunten, waarmee 
kwaliteit bij ondersteuning van slachtoffers kan worden gemeten. Deze 
verzameling aan ijkpunten onderscheidde ik op houding, visie, positie en last but 
not least product van ondersteuner. Voor wat betreft het laatste telden kriteria als 
het vermogen om aan het slachtoffer de werkelijkheid "net even anders" te laten 
zien, zicht te hebben op de complexiteit van het slachtofferschap en het vermogen 
om aan slachtoffers zeggenschap over eigen omstandigheden terug te geven. 

Sensitizing concepts 
In hoofdstuk 2 schetste ik het methodische pad waarop het door mij nagestreefde 
type kwaliteit kan worden bereikt. Ik pleit voor een kwaliteitsopvatting "van 
onderop". Het gaat het slachtoffer en diens hulpverlener om de verruiming van hun 
beider handelingsrepertoire. De zogeheten sensitizing concepts vormen het 
instrument om deze verruiming te bereiken. 

Hoe sensitizing concepts in de praktijk hun bruikbaarheid bewijzen toonde ik aan 
in hoofdstuk 2 aan de hand van drie casusposities. 

Complexiteit van slachtofferschap 
In hoofdstuk 3 kwam ik tot de presentatie van vier casusposities waarbij de 
uitwerking van zowel sensitizing concepts als ijkpunten aan bod kwamen. Voor 
wat betreft de laatste: het zicht hebben op de complexiteit van slachtofferschap 
en het vermogen dit verschijnsel aan slachtoffers te duiden, is één van de 
belangrijke ijkpunten voor kwaliteit, dat ik in dit hoofdstuk nader wil uitwerken. 

Verstoring van de alledaagse vanzelfsprekendheid 
In dit hoofdstuk werk ik de gedachte uit dat een al dan niet ernstig misdrijf de 
handelingsruimte van slachtoffers, voor kortere of langere tijd, waarneembaar 
inperkt. Het dagelijks leven van slachtoffers wordt abrupt verstoord. Zij lopen de 
kans zich kwetsbaar, machteloos en onveilig te voelen. Het voorspelbare karakter 
van de eigen omgeving is verdwenen. Betrokkenen verliezen het vertrouwen in 
een rechtvaardige wereld. Zij verliezen de vanzelfsprekendheid, waarmee men in 
het dagelijkse leven, adequaat kan handelen. 
Deze notie van handelingsbeperking als typerend kenmerk van het 
slachtofferschap laat ik ook terugkomen aan het einde van dit hoofdstuk, bij de 
presentatie van een aantal nieuwe casusposities. Daarbij gaat aandacht uit naar 
het handelen door de medewerker van Slachtofferhulp. Is deze in staat in zijn 
ondersteuning de noties van kwaliteit te ontwikkelen zoals totnutoe omschreven ? 
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Ontwrichting 
Daarbij is van belang te bedenken dat een misdrijf een gebeurtenis is, die het 
dagelijkse patroon totaal ontwricht. Mensen raken van slag. Het leven van alledag 
doet vreemd en onwerkelijk aan. 
Door herbeleving en/of onderdrukking van gevoelens proberen slachtoffers de 
gevolgen van zo'n schokkende gebeurtenis te verwerken. Bij de meeste mensen 
neemt de verwerking enkele maanden in beslag. Maar bij sommige slachtoffers 
kan deze langduriger zijn of voor altijd blijven voortduren. 
De mate aan verwerking hangt niet alleen af van de ernst van het misdrijf. De 
persoonlijke stabiliteit van het slachtoffer en de kwaliteit van opvang door de 
omgeving zijn eveneens van invloed. 

4.2 Gevoelens van slachtoffers 

4.2.1 De schok van het misdrijf 

Onverwachte schok 
Bijna iedereen is meer door een misdrijf geschokt dan men van te voren van 
zichzelf voor mogelijk hield. Gevoelens van ongeloof, vrees, machteloosheid, 
verdriet, gemis, zichzelf het misdrijf kwalijk nemen, schaamte, boosheid, wanhoop 
en hoop strijden met elkaar om voorrang. Het lichaam reageert ook, soms pas 
maanden na het incident, veel voorkomende reacties zijn vermoeidheid, 
slapeloosheid, nachtmerries, moeilijke ademhaling, hoofdpijn en spanningen in 
schouders, hals en rug, verminderde sexuele belangstelling, ontregelde 
menstruatie, verminderde concentratie- en geheugenproblemen, hartkloppingen 
en misselijkheid. 

Overrompeling van het Zelf 
Steinmetz beschrijft hoe misdrijven leiden tot de "overrompeling van het Zelf' (1). 
Het Zelf omschrijft hij als "het beeld dat een volwassen individu van zichzelf heeft 
als sociaal wezen met bepaalde plichten, rechten en verwachtingen". De schok 
van het misdrijf tast dit individuele Zelf aan. Steinmetz belicht dit vanuit vier 
aspecten. 
Het meest tastbaar is de kwetsing van het lichaam of de ontneming van goederen. 
In de tweede plaats worden slachtoffers psychisch aangetast. Bij seksueel geweld 
bijvoorbeeld worden slachtoffers vernederd en onderdrukt. 
In de derde plaats leiden misdrijven tot verlies van vertrouwen in zichzelf en 
omgang met de omgeving. Zij voelen zich er alleen voor staan. Het verlies van 
vertrouwen is bijna onherstelbaar bij slachtoffers, die meermalen kort op elkaar 
door een ernstig misdrijf worden getroffen. 
In de vierde plaats wordt de autonomie van slachtoffers aangetast. Zij voelen zich 
niet meer in staat hun eigen lot te bepalen. Slachtoffers stellen zichzelf passief op 
bij het oplossen van hun eigen problemen. 

Illusie van onkwetsbaarheid 
Van der Velden e.a. noteren soortgelijke gevoelens (2). Een bank- of roofoverval 
kan leiden tot reacties als woede, het ontbreken van gevoelens, enorme schrik bij 
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gebeurtenissen die lijken op de overval, verdriet en neerslachtigheid, angst 
opnieuw te worden overvallen, verlies aan concentratie, schuldgevoel en 
toegenomen wantrouwen. Door een overval wordt het vertrouwen in anderen 
ernstig op de proef gesteld. Er komt abrupt een einde aan de psychisch 
noodzakelijke "illusie van onkwetsbaarheid". Slachtoffers verliezen het gevoel 
onbedreigd door het leven te kunnen. Dit verlies van controle kan een vicieuze 
cirkel van machteloosheid doen ontstaan. 
Slachtoffers staan voor de taak het misdrijf te herintegreren in hun persoonlijke 
leven. Sommigen veranderen van werkkring. Anderen treffen 
voorzorgsmaatregelen. 

De aantasting van de "illusie van onkwetsbaarheid" doet slachtoffers vragen naar 
het waarom van het misdrijf. Dergelijke zingeving kan "mechanisch" van karakter 
zijn. De slechte beveiligingsmaatregelen van toen zijn verbeterd. Ook kunnen 
slahtoffers een ernstig misdrijf positieve betekenis toekennen. Zij berichten in dat 
geval dat men over eigen bestaan is gaan nadenken. Men wil meer genieten van 
het leven. 
De eerste vorm van verwerking duiden Van der Velden e.a. aan als "probleem 
georiënteerde coping". Een tweede vorm van omgang met de gebeurtenis, 
"emotionele coping" treedt op wanneer slachtoffers de stressvolle situatie niet 
kunnen beëindigen. 
De omgang met het misdrijf kan dan tweeërlei vormen aannemen: de nare 
herinneringen en gevoelens worden verdrongen of slachtoffers gaan juist over 
deze gevoelens praten. 

Posttraumatische stress-stoornis: kenmerken 
Een deel van de slachtoffers slaagt er niet in om binnen redelijke tijd de 
ingrijpende gebeurtenissen te verwerken. Deze "verstoorde" verwerking duidt men 
ook aan met het begrip "post-traumatische stress-stoornis" (3). 

De kenmerken van de post-traumatische stress-stoornis zijn 
achtereenvolgens : 
1) Het meemaken van een buitennormale gebeurtenis als een ernstige 
bedreiging van iemands leven of lichamelijke integriteit. 
2) Voortdurende herbeleving van de traumatische gebeurtenis door a) 
onaangename herinneringen b) herhaaldelijk dromen c) handelen of voelen 
alsof gebeurtenis zich herhaalt en d) intens psychisch lijden. 
3) Hardnekkig vermijden van prikkels bijvoorbeeld door onvermogen een 
belangrijk aspect van de trauma te herinneren. 
4) Voortdurend verhoogde prikkelbaarheid. Dit uit zich door a) 
slaapproblemen b) woedeuitbarstingen c) concentratieproblemen d) 
overmatige waakzaamheid e) buitensporige schrikreacties. 
5) De duur van de stoornis is tenminste een maand. 

Vietnamveteranen 
Het begrip post-traumatische stress-stoornis geldt als diagnostische categorie 
destijds ontwikkeld in onderzoek van Vietnamveteranen. Nu is het een aanduiding 
voor psychische problemen als gevolg van een ernstige schok zoals opgelopen 
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tijdens een oorlogssituatie, een natuurramp, een geweldsmisdrijf of een ernstig 
verkeersongeval, een verblijf in een concentratiekamp of het verlies van een intiem 
geliefde persoon als echtgenoot of kind (4). 

Verscherping tot een trauma 
De auteurs maken een onderscheid tussen algemene reacties van personen, 
die door verlies en geweld zijn getroffen en bij diegenen, waarbij deze 
gevoelens zich verscherpen tot een trauma. 
Algemene gevoelens zijn respectievelijk rouw en angst. Er is sprake van 
een stoornis wanneer slachtoffers teveel of tekort bezig zijn met de 
schokkende gebeurtenis. Chronische rouw is de meest voorkomende vorm 
van verstoorde rouw. Een andere vorm is afwezige of verlate rouw. De 
betrokkene leeft door of er in feite niets is gebeurd. Het komt nogal eens 
voor dat rouwenden naast hun algemeen verwachte uitingen van verdriet 
ook andere psychische stoornissen ontwikkelen. Voorbeelden daarvan zijn 
fobieën, hypochondrie en depressie. 
Verwerkingsstoornissen na geweld vat men samen onder de hierboven al 
genoemde en al snel populair wordende term posttraumatische stress
stoornis. Van den Bout en Kleber verwijzen naar vijf kriteria, waarmee het 
begrip wordt gedefinieerd. Deze kriteria zijn: 
1) De stoornis wordt voorafgegaan door een uitermate schokkende 
gebeurtenis; 
2) Er is sprake van voortdurend weerkerende herbeleving, waarbij 
betrokkene lijdt aan een of meerdere symtomen als pijnlijke herinneringen, 
nachtmerries, het gevoel hebben dat de schokkende gebeurtenis zich 
herhaalt of intense ontreddering. 
3) De betrokkene streeft naar blijvende vermijding van stimuli, die verband 
houden met de gebeurtenis; 
4) Blijvend verhoogde waakzaamheid; en 
5) De klachten moeten minstens een maand aanwezig zijn. 

Er bestaan ook andere stoornissen, die het gevolg kunnen zijn van een 
gewelddadig incident. De auteurs wijzen op depressie, dissociatieve 
stoornissen als gevolg van heftig en langdurig geweld en 
aanpassingsstoornissen. 

Verkeersslachtoffers 
Uit onderzoek onder Nederlandse verkeersslachtoffers bleek twee derde ruim een 
jaar na het optreden van de schok of reeks van schokkende ervaringen te kampen 
met een of meer symptomen van deze stoornis. Dit uitte zich door blijvende 
betrokkenheid op het ongeluk, gespannenheid, angst om aan het verkeer deel te 
nemen en slaapproblemen. 

Verstoring van ego; onderzoek sinds Eerste Wereldoorlog 
Kleber en Brom onderscheiden drie centrale aspecten aan deze stoornis, te weten 
machteloosheid, het optreden van een acute breuk in iemands bestaan en een 
situatie van extreem onbehagen (5). Sinds het begin van deze eeuw probeert men 
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deze situatie van onbehagen te definieren. Een belangrijke impuls daartoe boden 
de ervaringen van soldaten in beide wereldoorlogen. Hun stress-situatie 
onderscheidde zich door verschijnselen als afname of verstoring van de 
individuele ego-functies. Betrokken patiënten vertoonden bijvoorbeeld een 
aanwijsbaar verminderde belangstelling voor sexualiteit. Evenzo hadden zij te 
kampen met plotseling optredende gevoelens van oncontroleerbare woede of 
onrust. Ook leden betrokkenen onder slapeloosheid en voortdurende herbeleving 
van het traumaverwekkende incident. 

Vijf diagnostische kriteria 
Overigens waarschuwen Kleber en Brom voor het gebruik van het begrip trauma 
(6). 
Deze stoornis heeft immers te beantwoorden aan vijf diagnostische kriteria: a) het 
optreden van een extreem uitzonderlijke gebeurtenis, b) er is sprake van 
indringende herbeleving door bijvoorbeeld gevoelsmatige herbeleving, 
nachtmerries of het ontwikkelen van gedrag alsof de gebeurtenis zich opnieuw 
aandient, c) er is sprake van systematische vermijding van psychische prikkels die 
met de gebeurtenis en het daaruitvolgende trauma worden geassocieerd, d) er 
treedt een buitennormale gespannenheid en alertheid op die bijvoorbeeld leidt tot 
de onmogelijkheid van slapen en e) de duur van de traumatische stoornis beslaat 
op z'n minst de periode van een maand. 

Lichamelijke verwonding; invloed van omgeving; zelf schuld 
Soms wordt het begrip verstaan als een, in de eerste plaats, lichamelijke 
verwonding. In die zin is het een medische definitie, waarbij men het risico loopt 
het trauma los te zien van de persoon en diens context. Bij zo'n betekenis kun je 
het trauma wel of niet hebben. Daarom pleiten zij voor een andere terminologie 
waarin de kenmerken van het individu in kwestie en diens omgeving nadrukkelijk 
worden betrokken (7). 
Succesvolle verwerking ofwel integratie van het schokkende incident als 
bijvoorbeeld een misdrijf hangen dan niet alleen af van de ernst van de 
gebeurtenis of de individuele persoonskenmerken maar ook van de mate van 
ondersteuning door de sociale omgeving. Met verwijzing naar Flamery 
omschrijven de auteurs met welke kenmerken men een sociale omgeving als 
ondersteunend kan kwalificeren (8). 
De auteurs geven bovendien aan dat de stress-stoornis als gevolg van een 
geweldsmisdrijf een aantal specifieke kenmerken telt. Naast ongeloof, verwarring, 
woede, herbeleving en lichamelijke klachten spelen er ook zaken als schaamte en 
schuldgevoel (9). Een dergelijke toekenning van zelfschuld, bijvoorbeeld door 
slachtoffers van sexueel geweld, is op te vatten als een poging om greep te 
houden op het eigen leven (10). 

4.2.2 Seksueel geweld 

Slachtofferschap en machtsverschil 
Om meer dan één reden leidt seksueel geweld tot een vorm van slachtofferschap, 
dat om aandacht vraagt. Veel frequenter dan doorgaans wordt gedacht, is de 
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dader een bekende van het slachtoffer. Bovendien vindt het misdrijf dikwijls meer 
dan één keer plaats. Boland typeert seksueel geweld als uiting van macht. Het 
geweld toont het machtsverschil tussen daders en slachtoffers, veelal 
respectievelijk mannen en vrouwen. Seksueel geweld, merkt zij op, houdt dit 
machtsverschil ook in stand (11). 

Herhaling en dissociatie 
Herhaling van het misdrijf leidt tot versterking van de post-traumatische stress
stoornis. Verwerking van de buitennormale gebeurtenis wordt dan onmogelijk. De 
traumatische gebeurtenis wordt voortdurend herbeleefd in werkelijkheid en 
verbeelding. Slachtoffers proberen de prikkels, die bij het trauma horen te 
vermijden en onderdrukken daarmee samenhangende gedachten en gevoelens. De 
stoornis leidt tot vervreemding van eigen gevoelens. De positieve ontwikkeling 
van slachtoffers wordt ernstig geremd (12). 

4.3 Reacties uit de omgeving van slachtoffers 

Ondersteuning door omgeving 
De sociale omgeving van mensen, die getroffen zijn door een misdrijf, zeker 
wanneer sprake is van geweld, is uitermate belangrijk. Slachtoffers stellen steun 
van anderen op prijs. Deze steun is divers. Praktische hulp kan zeker zo belangrijk 
zijn als emotionele ondersteuning. Het geven van informatie is een aansprekend 
voorbeeld van praktische steun. 

Inadequate reactie door omgeving 
De praktijk leert dat het de sociale omgeving lang niet altijd lukt praktische of 
emotionele ondersteuning te geven. Mensen in de omgeving van getroffenen lijken 
te zeer behept met eigen problemen. Van den Bout en Kleber wijzen op 
verschijnselen als besef van eigen kwetsbaarheid, hulpeloosheid en de 
onmogelijkheid een juiste inschatting van het emotionele effect van het misdrijf te 
maken. Het gebeurt nogal dat betrokkenen rond het slachtoffer een negatieve 
houding aannemen. Men schrijft de oorzaak van het misdrijf aan het slachtoffer 
zelf toe. (13) 

4.3.1 Blaming the victim 

Popgroep 
Enkele jaren geleden, meldt Van Dijk, werden leden van een popgroep, tijdens hun 
optreden in Rijswijk, in het hoofd geschoten (14). Twee van de slachtoffers 
overleden. De daders werden nooit gevonden. Van Dijk meldt verder dat de lokale 
pers al snel de schuldvraag bij de slachtoffers neerlegde. Het zou om een 
afrekening tussen drugsdealers gaan. 
Evenzeer was pijnlijk dat het Openbaar Ministerie niet uit zichzelf contact opnam 
toen de opsporing vastliep, het Schadefonds Geweldsmisdrijven deed er twee jaar 
over om een ingediend verzoek tot schadevergoeding te honoreren. 
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Geloof in een rechtvaardige wereld 
Op slachtoffers van misdrijven wordt niet met sympathie en mededogen 
gereageerd. Hun verhalen vormen immers een bedreiging voor het geloof in een 
rechtvaardige wereld. Als slachtoffers buiten eigen schuld getroffen worden, blijkt 
de samenleving minder rechtvaardig te zijn, dan zij deze dachten. Een manier om 
deze verontrustende gedachte te vermijden is door toerekening van de oorzaak 
van misdrijven aan de slachtoffers zelf (15). Op deze manier behouden de 
personen in de omgeving van slachtoffers het vertrouwen om als sociaal wezen te 
handelen. Slachtoffers worden gezien als oorzaak van hun schrijnende toestand. 
Zij vormen een uitzondering op een verder billijke en redelijke ordening van de 
samenleving. 

Omgeving beinvloedt verwerking negatief 
Steinmetz meldt dat de omgeving slachtoffers verantwoordelijk stelt voor hun lot 
(16). De samenleving waaronder de media doen voorkomen alsof slachtoffers 
verliezers zijn. Zij worden gemeden omdat zij depressief van stemming zijn. De 
omgeving is geneigd het gezelschap van opgewekte mensen op te zoeken. 
Onderdeel van de verwerking van misdrijven is dat slachtoffers hun kijk op en 
omgang met hun omgeving moeten herzien. 
Wanneer sociale en praktische ondersteuning door familieleden en vrienden 
uitblijft zal dit verwerking van schokkende gebeurtenissen bemoeilijken. Van der 
Velden e.a. refereren aan de situatie van kankerpatiënten. Afwezigheid van 
emotionele steun en uitleg over wat er staat te gebeuren oefent negatieve invloed 
uit. 
Bij slachtoffers van misdrijven leidt onnauwkeurige of te gedetailleerde 
berichtgeving in de media tot negatieve reacties als beschuldigingen en "grapjes". 
Slachtoffers worden opnieuw geraakt (17). 
Boland ziet ook hulpverleners als voorbeeld van een beschuldigende en 
ongelovige omgeving. Miskenning van de machtsongelijkheid tussen daders en 
slachtoffers staan een integer begrip van verhalen van slachtoffers in de weg. 
Noodzakelijke voorwaarde tot verwerking zijn voor Boland ondermeer 
hulpverleners, die in staat zijn een integer zicht op de overlevingsstrategie van 
slachtoffers te ontwikkelen. (18). 

4.3.2 Ondersteuning van kwaliteit 

Yoianda; ongeloof bij systeemdominante zorg 
Er zijn slachtoffers met een zodanig ingewikkelde problematiek dat verwijzing 
naar professionele hulpverlening nodig is. Dit geldt bijvoorbeeld voor slachtoffers 
van kindermishandeling en incest. Hun problematiek is zo zwaar dat zij buiten het 
bestek van het korte termijnaanbod van slachtofferhulp vallen. 
Aansprekend is in dit verband het relaas van Yoianda (19). Van der Hart vraagt 
zich af hoe een slachtoffer van, gedurende jaren aanhoudend gruwelijk seksueel 
geweld, in leven weet te blijven. Deze drang tot leven staat op gespannen voet 
met het ongeloof dat haar te beurt viel bij politiemensen, hulpverleners, 
leerkrachten en buren. De extreme wreedheden, die Yoianda moest ondergaan en 
het daaropvolgende ongeloof, leidden tot een psychische afweerreactie. 
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Ongeloof bij institutionele hulpverlening 
Yolanda is negatief over de reguliere hulpverlening en het medische bedrijf. De 
werkers van deze instellingen stonden haar niet toe of waren niet in staat haar tot 
formulering van haar wensen uit te nodigen. De dienstverleners gingen tezeer uit 
van eigen methodiek. Ook gaven deze te kennen niet met de ernst van het verhaal 
uit de voeten te kunnen. Zij waren door schrik bevangen. 
Hun emoties over het relaas van de cliente stonden een inlevende benadering in 
de weg. Yolanda kreeg daardoor geen kans tot eigen formulering van knelpunten 
over te gaan. 

Dissociatie 
Van der Hart omschrijft haar reactie als een voorbeeld van een meervoudige 
persoonlijkheidsstoornis. Ter overleving maakte zij zich psychisch los van de 
voortdurend traumatiserende gebeurtenissen. Deze dissociatieve stoornis begon 
voor het tiende jaar. Het slachtoffer trok zich in zichzelf terug en verbeeldde uit de 
gewelddadige situatie te ontsnappan. 
Er is sprake van een totale dissociatie wanneer lijkt alsof geen herinneringen meer 
aanwezig zijn. Bij aanhoudende incest is daarvan veelvuldig sprake. 

Integere rechercheurs; erkenning van slachtofferschap 
Van der Hart meldt dat de therapie aan incestslachtoffers veel tijd vraagt en een 
hoog risico kent. Werkers met een grote mate aan inzet en ervaring zijn in staat 
een dergelijke therapie aan te bieden. Yolanda laat zich lovend uit over twee, haar 
zaak toegewijde, politiemensen. Deze waren in staat om met veel geduld en 
toewijding een basis van voldoende vertrouwen met haar op te bouwen. Zij gaven 
Yolanda voldoende stimulans om haar verhaal kenbaar te maken. 
Yolanda geeft aan waarom deze rechercheurs haar over de streep trokken. Zoals 
gezegd speelden geduld en vertrouwen een grote rol. Het belangrijkste was dat zij 
duidelijk tot uitdrukking brachten Yolanda's ervaringen op geen detail in twijfel te 
trekken. Zij erkenden haar daarmee in haar slachtofferschap. 

Het verhaal over Yolanda sprak tot eenieders verbeelding, ook omwille van de 
enoreme publiciteit, die deze zaak kreeg. Het mag duidelijk zijn dat verhalen van 
slachtoffers, ernstig en minder ernstig, iedere dag spelen en dan zonder deze 
media-aandacht. Hieronder presenteer ik vier voorbeelden daarvan; vier verhalen 
over vier willekeurige slachtoffers. 

4.3.3 Casusposities 

De aangekondigde casusposities analyseer ik op drie elementen. Als eerste 
omschrijf ik de omstandigheden en de beleving van de slachtoffers in kwestie in 
termen van traumatische beleving. Als tweede rapporteer ik over de interventie 
van de hulpverlener aan de hand van de 'sensitizing concepts'. En tenslotte 
beargumenteer ik in welke mate hulpvragers en hulpverleners in kwestie kwaliteit 
wisten te bereiken door gebruik van de zogeheten ijkpunten. De vier 
beschrijvingen zijn afkomstig uit de praktijk van Slachtofferhulp 
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Amsterdam/Amstelland. 

CASUS 4.1 De omgeving deed er luchtig over 
1. Oktober 1996 meldt zich een man bij Slachtofferhulp. Hij is werkzaam bij 
een glazenwassersbedrijf. In z'n team heeft hij al een tijd woorden met een 
jongere collega. Deze is, naar zeggen van cliënt, kortaangebonden. De 
collega heeft hem al verscheidene malen bedreigd. Oorzaak van deze 
spanning waren verdachtmakingen over vermeend vreemdgaan door cliënt. 
Afgelopen woensdagavond, meteen na het werk, is cliënt door de jongere 
collega mishandeld. Slachtoffer heeft zich ziek gemeld. Hij heeft last van 
slapeloosheid, is bang voor herhaling en voelt zich gaandeweg 
depressiever. Eerst een scheiding en nu dit. 
2. De cliënt is er ernstig aan toe. Hij heeft twee klappen tegen zijn slaap 
gekregen en was naar zeggen van de andere collega's enige minuten buiten 
bewustzijn geweest. Hij heeft aangifte gedaan bij de politie, hetgeen hem 
door de eigenaar van het bedrijf niet in dank werd afgenomen. Deze had de 
ruzie liever "binnenkamers" gehouden. Dit incident is slecht voor de 
reputatie van het bedrijf. 
3. Cliënt trekt zich niet zoveel aan van de opmerkingen van de baas. Hij is 
eerder langs geweest bij hem om zijn hulp te vragen bij het collegiale 
geschil. De baas had er nogal luchtig over gedaan. Een geschil wat bij 
drank is ontstaan, moet je ook weer met drank kunnen bijleggen. Cliënt 
voelde zich nogal met een kluitje in het riet gestuurd. 
4. Door de laconieke reactie van de baas ondervond cliënt ook weinig steun 
van de directe collega's. Van de oorzaak van het geschil begrijpt hij nog 
minder. Hij is twee maanden geleden op bezoek geweest bij de zuster van 
de gewelddadige collega maar uitdrukkelijk op haar uitnodiging. Bovendien 
is zijn scheiding al een halfjaar geleden uitgesproken. De collega heeft 
ongelijk met zijn uitspraak over vreemdgaan. Bovendien staat het de zuster 
en hem toch vrij hoe een eventuele verhouding te regelen? 
5. De weinig solidaire reactie van werkomgeving valt hem danig tegen. Tot 
het incident had hij met veel plezier bij het glazenwassersbedrijf gewerkt. 
Hadden ze hem ook goed door de scheiding heengeholpen. Naast het werk 
was er ook veel contact met elkaar op de vrije dagen. De reactie van de 
collega in kwestie en de anderen doen hem besluiten naar ander werk om 
te zien. Hij voelt zich irünimaal gesteund. 
6. De medewerker van Slachtofferhulp laat cliënt vertellen over zijn 
ervaringen onmiddellijk en enige dagen na de gewelddadigheid. Er was ook 
sprake van fysiek letsel. De politie heeft tot zover niet meer actie 
ondernomen dan aangifte opnemen en het horen van de collega. Inmiddels 
is het incident twee-en-halve maand geleden. Het wordt kennelijk in de 
doofpot gestopt. 
7. Contact met de politie door Slachtofferhulp levert de informatie op dat de 
dader heeft bekend. Deze was bezorgd om zijn zus, die meer 'slechte' 
ervaringen met mannen heeft gehad. De politie heeft de zaak niet 
doorgestuurd; staat het slachtoffer daarop? 
8. Cliënt en Slachtofferhulp hebben opnieuw contact. Wil cliënt de zaak 
afgehandeld door een strafzitting of is onderhandse schikking mogelijk. Dit 
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lijkt meer aan te bevelen, tenslotte moeten partijen in de werksituatie met 
elkaar verder. De daad van de dader, blijkt inmiddels, was vooral ingegeven 
door overbezorgdheid. 
9. Er vindt een bemiddelingsgesprek plaats tussen slachtoffer en dader. 
Naast Slachtofferhulp is ook de eigenaar van het bedrijf aanwezig. Zowel 
slachtoffer en dader spreken hem aan op zijn weinige toeschietelijkheid, 
bijvoorbeeld waar het ging om het conflict tussen beiden te regelen. Ze 
hadden meer van hem verwacht. Sneller optreden door hem, gaf het 
slachtoffer aan, zou hem geholpen hebben de geschiedenis sneller achter 
zich te laten. Het zou ertoe hebben geleid dat hij weer op het werk had 
kunnen komen. 
10. Betrokkenen vinden elkaar, beloven beterschap en spreken af dat het 
slachtoffer vanaf komend weekeinde weer op het werk kan verschijnen. De 
baas zal hem welkom heten tegenover de collega's. 

Analyse 

Slachtofferschap 
Tot voor het beschreven incident was de werkomgeving en het werkperspectief 
het best aan te duiden met omschrijvingen als voorspelbaar, rechtvaardig, billijk 
en zo meer. Het werk was plezierig, de man keek niet naar een andere baan om. 
Het incident in kwestie had alles veranderd. Onmiddellijk daarna was er sprake 
van verbazing, ontgoocheling, schrik, nachtmerries en concentratieproblemen. 
Deze gevoelens maakten in de daaropvolgende dagen plaats voor wantrouwen, 
een gevoel van onveiligheid, irritatie, woede en schuldgevoel. Het slachtoffer 
voelde zich kwetsbaar. Het slachtoffer voelde zich noch door werkgever noch door 
politie erkend in zijn slachtofferschap. De kwestie zou op de lange baan worden 
geschoven. In de weken na het gebeuren kwamen gevoelens van eenzaamheid, 
verdriet, lusteloosheid en depressie steeds nadrukkelijker naar voren. Pas bij de 
komst van Slachtofferhulp trad hierin verandering op. 

Sensitizing concepts 
Het slachtoffer was gevangen in een typisch "wij-zij-denken"; hijzelf tegenover de 
dader, de baas en zelfs de weinig ondernemende politie. Dit gevoel maakte hem 
bij uitstek machteloos, versterkte zijn slachtofferschap en tastte zijn 
zelfvertrouwen aan. 
De hulpverlener bood zichzelf aan als iemand met wie open en waarachtig kon 
worden gecommuniceerd. Alleen al het praten met een betrokken buitenstaander 
bood enige distantie. 
De hulpverlener wist te koppelen naar baas en politie; daarmee doorbrak deze, ook 
in de ogen van het slachtoffer, de ontstane patstelling. De inzet van de politie 
kreeg nieuwe dynamiek; zij waren terughoudend geweest, hadden eerst de 
regeling van het conflict aan partijen zelf willen overlaten. Aan de hulpverlener 
deelden zij mee dat wanneer daar geen schot in kwam, zij verdere strafrechtelijke 
actie zouden ondernemen. 
Deze mededeling gaf het slachtoffer de nodige ruimte. Hij kon met de "stok achter 
de deur" het gesprek met baas en dader aangaan. Deze perspectiefverschuiving 
bood meer ruimte tot onderhandeling. Daarop werden metterdaad zaken gedaan 
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naar bedrijfseigenaar en collega in kwestie. 

Ijkpunten 
De medewerker had inzet en was bereid het slachtoffer te verstaan in diens 
kwetsbaarheid. Zo ook was de medewerker oprecht bezig om contact te leggen 
met baas en de tegenpartij. Dit contactleggen gebeurde vanuit het geloof dat 
slachtoffer en diens werksituatie er op één of andere manier uit zouden komen, 
eerder door onderhandeling dan door strafrechtelijke actie. Toch bood de 
eventuele mogelijkheid van dergelijke actie een steuntje in de rug. Het nodigde in 
ieder geval het slachtoffer uit de situatie net even anders te kunnen aanpakken. 

CASUS 4.2 Ik heb er ook zelf schuld aan 
1) Maart 1992 wordt Slachtofferhulp bezocht door een 35-jarige vrouw van 
Pakistaanse afkomst. Het hulpverleningsgesprek wordt in het Engels 
gevoerd. 
2) Zij vertelt over haar situatie. 10 jaar daarvoor is zij door haar ouders aan 
een 8 jaar oudere man uitgehuwelijkt. Eerst was het paar van plan in 
Pakistan te leven. Vrij snel maakte dit plan plaats voor het voornemen om 
naar Groot Britannië te emigreren. Het verblijf in Engeland was van korte 
duur. De echtgenoot beleefde de discriminatie als uiterst hinderlijk. 
Bovendien dacht hij in Nederland met zijn studie elektrotechniek beter aan 
de bak te kunnen. 
3) Deze veronderstelling werd niet bewaarheid. Met zijn gebrekkige kennis 
van het Nederlands lukte het hem slechts een betrekking als ongeschoold 
arbeider te krijgen. Hij was nogal verbitterd over zijn situatie. Geldgebrek 
en de angst van eerverlies verhinderden dat het paar remigreerde. 
4) Er kwamen geen kinderen. Of man of vrouw daarvan de oorzaak waren 
bleef onduidelijk. Feit was, dat de man het zijn vrouw verweet. Bovendien 
was er de nodige verbittering over de weinig succesvolle emigratie naar 
Europa. De frustratie daarover leidde tot aanhoudend geweld tegen de 
vrouw door de man. Alles was "haar schuld". 
5) De vrouw vertelde in het gesprek dat zij alles gelaten verdroeg. 
Misschien was de ellendige situatie ook haar schuld en had zij destijds niet 
moeten aandringen op een verblijf ver van haar schoonouders. Het lot 
strafte haar inderdaad voldoende: er kwamen geen kinderen. 
6) Dat zij voortdurend werd geslagen ervoer zij als lichamelijke en 
geestelijke pijn. Het maakte niet uit als zij van haar echtgenoot zou 
wegvluchten. Zij droeg toch immers schuld aan de situatie. Aan haar eigen 
ouders melden over haar ongelukkige situatie zou zij nooit doen. 
7) Het leek haar waardiger haar lot te nemen zoals het was. Dan leek zij de 
regie over haar omstandigheden te kunnen handhaven. Dan kon zij zich in 
mentale zin boven haar man met zijn frustraties verheffen. 
8) De medewerker van Slachtofferhulp kon niet veel meer dan de vrouw 
bedanken voor haar incidentele bezoek, haar verhaal zo goed mogelijk 
aanhoren en haar steunen bij haar verdriet. De vrouw wilde geen 
vervolggesprek, laat staan haar identiteit prijsgeven. Zij vertrok met het 
aanbod van de medewerker dat zij altijd bij Slachtofferhulp welkom zou 
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zijn. Het gesprek op de vrijdagmiddag in kwestie heeft nooit tot een 
volgend contact geleid. 

Analyse 

Slachtofferschap 
Bij dit slachtoffer had het gevoel deel te zijn van een beheersbare en rechtvaardige 
wereld al lang geleden plaatsgemaakt voor een gevoel liefst aan alles te willen 
ontsnappen. Het slachtoffer voelde zich kwetsbaar, was moe, had last van hoofd
en spierpijnen. Voelde zich eenzaam, hetgeen zich vertaalde in verdriet en 
huilbuien. Zij was bang, lusteloos en vergeetachtig. Slachtofferhulp kon, ondanks 
grote betrokkenheid, weinig doen om deze beklemming op te heffen. 

Sensitizing concepts 
Bij de afsluiting van dit eenmalige contact blijft de hulpverlener achter met een 
groot gevoel van machteloosheid. Er was bij deze cliënt zeker de inzet iets te 
willen doen aan de situatie maar de hulpverlener werd weerhouden door de 
onmogelijkheid in deze complexe sociale werkelijkheid te onderscheiden op 
actoren en interactie. De omstandigheden van de vrouw bleven ondoorzichtig, 
complex en onveranderlijk. Daardoor kwamen noties als 'kleinschalig arrangement 
van de sociale omgeving' of 'kunnen koppelen' niet aan bod. Daarbij speelden taai
en cultuurverschil een behoorlijk nadelige rol. 
Uiteindelijk kon de hulpverlener enkel het spreekwoordelijke "luisterende oor" 
aanbieden en hopen dat het slachtoffer zich althans enigermate erkend voelde in 
haar slachtofferschap. 

Ijkpunten 
Zeer zeker was er alle inzet om het slachtoffer te verstaan vanuit haar 
kwetsbaarheid én was er de oprechte wens om de vrouw op integere wijze te 
verstaan. Het was veel moeilijker het slachtoffer en haar omgeving te zien als deel 
van de oplossing. De door macht beïnvloedde verhoudingen tussen Pakistaanse 
vrouw en echtgenoot lieten vooral gebrek aan veranderingsmogelijkheid zien. Hier 
zou strafrechtelijke actie wellicht wel iets hebben kunnen losmaken; de vrouw had 
daarin geen vertrouwen. De medewerker kon de vrouw enkel wat troostende 
woorden meegeven; het slachtofferschap lag hier complex en was omwille van de 
taalbarrière moeilijk te duiden. 

CASUS 4.3 Ruzie op het schoolplein 
1. Op 27 mei 1995 wordt mevrouw T. slachtoffer van mishandeling. Zij 
wordt in het zicht van haar twee kinderen in elkaar geslagen door haar 
buurvrouw. Beide vrouwen hadden al geruime tijd ruzie met elkaar. 
Mevrouw T. is alleenstaand. 
2. Op verzoek van de schoolleiding komt de politie ter sprake. Deze belooft 
een bemiddelingspoging. Deze vindt in juni plaats. 
3. Mevrouw T. zoekt contact met Slachtofferhulp. Het bemiddelingsgesprek, 
waarbij de Woningbouwvereniging ook aanwezig was, heeft niet veel 
opgeleverd. Zij is bang voor herhaling, wordt bij voortduring aan het 
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incident herinnert en zij schaamt zich zeer omdat de twee jonge kinderen 
getuige waren van het incident. Het slachtoffer voelt zich niet begrepen. 
Haar kennis van het Nederlands is beperkt. 
4. De Spaanssprekende medewerker van Slachtofferhulp neemt contact op 
met de Woningbouwvereniging. Deze heeft besloten de buurvrouw een 
andere woning aan te bieden. Hiervan was cliënte niet op de hoogte. 
Slachtofferhulp brengt haar deze informatie, hetgeen haar iets geruster 
maakt. Ze stelt in aanvang geen behoefte aan emotionele ondersteuning te 
hebben. Deze krijgt zij immers van haar familieleden, die in de buurt 
wonen. 
5. Drie weken later belt mevrouw T. opnieuw. Zou Slachtofferhulp nog een 
keer langs kunnen komen. De steun van de familie valt tegen terwijl haar 
gevoel van slachtofferschap aanhoudt. Slapen gaat nog steeds zeer moeilijk. 
Haar gevoel van stress is niet minder geworden. Het incident op het 
schoolplein heeft zij tot zover niet met de kinderen besproken. 
6. Het is inmiddels half augustus. Slachtofferhulp heeft nu opnieuw een 
gesprek met mevrouw T., waarbij ook beide kinderen en haar broer 
aanwezig is. Zij kan nu veel beter haar gevoelens uiten. De buurvrouw zal 
het einde van de maand verhuizen. Tijdens de mishandeling werd ook de 
bril van cliënte stukgeslagen. De medewerker van Slachtofferhulp neemt dit 
op met de politie; deze zal alsnog bemiddelen. Het dossier wordt naar het 
Openbaar Ministerie gestuurd. 
7. 22 september 1996. Het gaat nu beter met mevrouw T. De buurvrouw in 
kwestie is verhuisd. Zij heeft de schade aan de bril vergoed. Mevrouw T. is 
beter dan voorheen in staat over het gebeurde te vertellen. De gevoelens 
van spanning zijn goeddeels verdwenen. 

Analyse 

Slachtofferschap 
Onmiddellijk na het incident voelde het slachtoffer zich bedreigd en machteloos. 
Het incident was al met al onverwacht aangekomen. Het had het dagelijkse leven 
behoorlijk ontwricht. De dagen daarop was er meer sprake van schrik, 
herbeleving, overtrokken alertheid en concentratieproblemen. Het slachtoffer had 
veel behoefte aan praten, hetgeen zij tegenover haar directe omgeving ook deed. 
Deze gevoelens gingen hand in hand met emoties van irritatie, woede, 
kwetsbaarheid en onveiligheid. De aanvankelijke pogingen van politie en 
woningbouwvereniging leidden ook niet tot afname van deze gevoelens. 
Na drie weken, bij het bezoek door Slachtofferhulp, klaart de situatie op. Er is dan 
ook positief bericht binnengekomen, de buurvrouw heeft een ander huis 
aangeboden gekregen, zij zal hier van gebruik maken. Einde september tenslotte 
kan gesproken worden van herstel. De gevoelens van eerdere herbeleving en 
heftigheid zijn verdwenen. Er is sprake van succesvolle verwerking. 

Sensitizing concepts 
Al snel ontstaat contact tussen hulpvrager en hulpverlener en krijgt de hulpvrager 
het gevoel haar zeggenschap over haar leefsituatie te herwinnen. De politie 
ondervond zij niet als partij aan haar zijde. Door de komst wordt de communicatie 
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tussen politie en haar versterkt. Slachtofferhulp is eveneens geslaagd in het 
'netwerken' naar de woningbouwvereniging. Het lijkt wel alsof beide instanties 
beter in staat zijn aan het slachtoffer uit te leggen dat zij toch 'echt hun best' doen 
in haar voordeel. Bewijs van dit streven is het bericht van aanbod van andere 
woningruimte aan de buurvrouw. 
Door de actie van Slachtofferhulp komen slachtoffer en beide instanties op één lijn 
te zitten. Partijen maken zich, versus de "a-sociale" buurvrouw een congruente 
visie van handelen eigen. Het slachtoffer kan 'opgelucht' adem halen en zich een 
toekomstperspectief na vertrek van de buurvrouw eigen maken. 

Ijkpunten 
Juridische actie sec had in deze situatie weinig oplossing geboden, daarvan was 
ook de politie overtuigd. Zij bood ook aan te onderhandelen tussen beide partijen. 
Coalitievorming tussen politie, woningbouwvereniging en Slachtofferhulp werkte 
des te meer. De medewerker van Slachtofferhulp slaagde erin op kleinschalige 
wijze te opereren. De actie als totaal bood de Spaanse vrouw een hernieuwd 
zeggenschap over haar eigen leefomstandigheden. 

CASUS 4.4 Kaak op drie plaatsen gebroken 
1. November 1996 is een twee-en-dertigjarige man in elkaar geslagen door 
drie onbekende mannen. Dit gebeurde buiten op straat, niet ver van zijn 
woonhuis. Zijn kaak is op drie plaatsen gebroken. Het slachtoffer heeft een 
week in het ziekenhuis gelegen. Hij moet opnieuw geopereerd worden. Op 
het moment van aanmelding heeft hij veel pijn, is erg bang en tast in het 
duister naar het motief van mishandeling. 
2. Het eerste gesprek tussen slachtoffer en medewerker van Slachtofferhulp 
vindt plaats in het ziekenhuis. De man is alleenstaand. Hij is bang om terug 
naar huis te gaan. Hij speelt met de gedachte enige weken bij familieleden 
in Brabant te logeren. Daar kan hij wat op verhaal komen. 
3. Enige weken later is het slachtoffer terug in Amstelveen. Hij heeft veel 
behoefte om te praten. Het slachtofferschap staat niet alleen. Kort achter 
elkaar is zijn vader overleden en heeft hij met de vriendin, met wie hij 
samenwoonde, gebroken. Van zijn studieplannen is weinig terecht 
gekomen. Zonder behoorlijke opleiding is het moeilijk aan de bak te komen. 
4. Voor wat betreft werk kwam de mishandeling slecht uit. Enige weken 
daarvoor had hij via een uitzendbureau een betrekking als koerier 
gevonden. Hij zou daarmee beginnen. Door letsel en ziekenhuisverblijf is hij 
deze baan kwijtgeraakt. Hij voelt zich terug bij af. 
5. Februari 1997. De medewerker van Slachtofferhulp heeft nu drie 
gesprekken gevoerd. Emoties naar aanleiding van het incident en zijn 
verdere leefomstandigheden zijn uitgebreid ter sprake geweest. De 
medewerker heeft erkenning en herkenning kunnen bieden. Het letsel aan 
de kaak is ontstoken. Dit maakt verdere noodzaak van emotionele steun des 
te dringender. De zaak is voorgedragen aan het Schadefonds 
Geweldsmisdrijven. Er is een nieuwe afspraak met de kaakchirurg 
gemaakt. Naar het uitziet zal een derde operatieve ingreep moeten 
plaatsvinden. De daders zijn nog steeds spoorloos. Het slachtoffer kan geen 
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motief tot mishandeling bedenken. De gevoelsmatige verwerking van het 
gebeuren verloopt moeizaam. 

Analyse 

Slachtofferschap 
Op het moment van ontmoeting met Slachtofferhulp is cliënt uiterst ontwricht in 
z'n normale levensritme. Hij voelde zich tijdens het incident machteloos en uiterst 
bedreigd. Daarna kwam de schrik en de angts voor herhaling van de 
mishandeling. Cliënt klaagt over slaapproblemen en nachtmerries. Hij vermijdt de 
plek van mishandeling, durft niet terug naar de plaats waar zijn leven zo'n 
noodlottige wending nam. In gesprek met de medewerkster van Slachtofferhulp 
komen gaandeweg andere gevoelens aan bod. Het gevoel van kwetsbaarheid 
maakt plaats voor dat van woede, dat van zelfschuld voor dat van hevige ergernis. 
Toch blijft er een gevoel van doffe berusting en tasten naar de zin van het leven. 
De medewerker doet haar best deze gevoelens te duiden, hetgeen extra moeilijk is 
want het slachtofferschap naar aanleding van de mishandeling is er één in een 
reeks. 
Toch is er enige vooruitgang hoewel gevoelens van herstel regelmatig worden 
afgewisseld door gevoelens van eenzaamheid, huilbuien, verdriet, angst en 
lusteloosheid. De verwerking zal beslist nog enige maanden duren. De 
medewerkster overweegt verwijzing naar een psychotherapeut. 

Sensitizing concepts 
Positieve elementen in bovenstaande casuspositie is de vasthoudendheid van de 
hulpverlener om het slachtoffer terzijde te staan in de verwerking van het misdrijf. 
Dit komt zeker aan bij het slachtoffer; de hulpverlener is ook verontwaardigd over 
de onrechtvaardige gang van zaken. 
Tevens is de hulpverlener in staat de zaak als verzoek voor te leggen aan het 
Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dit biedt geen onmiddellijk financieel soelaas, 
maar laat aan het slachtoffer zien dat de overheid bij dit soort ernstige redeloze 
geweldpleging niet onpartijdig toeziet. Hoe bureaucratisch dit aanvankelijk ook 
lijkt, het slachtoffer ontleent bemoediging daaraan. 
De situatie van het slachtoffer is complex, ook vanwege zijn eerdere verlies van 
vader en partner. Effectieve verruiming van handelingsrepertoire zal de 
medewerker van Slachtofferhulp niet lukken. Daarvoor is psychotherapeutische 
ondersteuning nodig. Er zal nog het nodige aan verwerking moeten plaatsvinden. 

Ijkpunten 
Het slachtoffer ondervond van de hulpverlener belangeloosheid, inzet en de 
bereidheid hem te verstaan in zijn slachtofferschap. De hulpverlener wekte de 
indruk duidelijk 
het beste beentje voor te willen zetten. Dat bood troost en bemoediging. Zoals 
gezegd was de aanvraag bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven een manier om 
het slachtoffer enige zeggenschap terug te geven over eigen leefomstandigheden. 

4.4 Afsluiting 
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Omgeving en kwaliteit van verwerking 
In dit hoofdstuk werd zicht geboden op de emotionele gevolgen van een misdrijf. 
Het succes van de verwerking daarvan hangt ondermeer af van de soort van 
reactie, die door de omgeving wordt geboden. Ontbreekt hierin kwaliteit dan zal 
de verwerking van het misdrijf stagneren. Slechte verwerking uit zich ondermeer 
door het verlies van handenngsruimte. Het vanzelfsprekende in de omgang met de 
omgeving gaat verloren. Mensen kunnen voor kortere of langere tijd, soms zelfs 
voor de rest van hun leven daarvan hinder ondervinden. 

Politie en justitie deel van de omgeving 
Het strafrechtsapparaat is een belangrijk onderdeel van de omgeving van 
slachtoffers. Dit apparaat zal, gegeven het bureaucratische karakter daarvan, 
eerder kwaliteitsbelemmerend dan -versterkend werken. Ondanks goede 
bedoelingen van afzonderlijke functionarissen en de interventies door 
Slachtofferhulp zal het apparaat slechts beperkt in staat zijn om voldoende 
erkenning van het slachtofferschap of het herstel van het rechtsgevoel mogelijk te 
maken. 

Ondersteuning van kwaliteit; verdere beschrijving in komende hoofdstukken; 
hulpverleningsmethodiek, politie en justitie 
Toch zijn er situaties, waarin slachtofferhulp, politie en het openbaar ministerie er 
wel in slagen ondersteuning van kwaliteit te leveren. De hoofdstukken totzover, 
vooral voor wat betreft de casusposities, lieten daar al het nodige van zien. De 
door mij bedoelde kwaliteit vraagt om de verwezenlijking van een aantal 
voorwaarden, waarbij die van discretionaire ruimte en tussen-organisatie 
belangrijke zijn. 
In hoofdstukken 5 geef ik nadere beschrijving met betrekking tot de politie, terwijl 
ik in hoofdstuk 6 de bijzondere aandacht op de werking van het justitiële apparaat 
richt. 

In deze hoofdstukken worden theoretische noties opnieuw met 
praktijkbeschrijving afgewisseld. 

Noten 

1) Steinmetz (1990): blz. 29 e.v. 

2) Van der Velden, Van der Burg, Steinmetz, Van der Bont (1992): blz. 13 e.v. De 
auteurs verwijzen in hun schets naar theorievorming door Lazarus en Laurier (R.S. 
Lazarus, R. Launier: Stress related transactions between person and environment; 
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in: L. A. Pervin, M. Lewis: Perspectives in ^interactional psychology; New York, 
1978 

3) Van der Velden e.a. (1992) biz. 22: De aanduiding PTSS komt uit de Diagnostic 
and Statistic Manual of Mental Disorders (DSM III) Zie; B. Gersons: 
Posttraumatische stress-stoornis: geschiedenis van een recent begrip; in: MGV 9 
en: B. Gersons: Acute Psychiatrie; Assen, 1991 

4) Van den Bout en Kleber (1994): blz. 70 e.v. 

5) Hofman, Kleber, Brom (1990): blz. 16 e.v. 

6) Kleber, Brom m.m.v. van Defares: (1992): blz. 12 e.v. 
Onder invloed van ondermeer Horowitz (M.J. Horowitz en N.B. Kaltreider: Brief 
psychotherapy of stress response syndromes; in: T. Karasu, L. Bellak (red.): 
Specialized techniques in individual psychotherapy; New York, 1980) ontwikkelde 
de American Psychiatric Association een handboek waarin het begrip 
psychostraumatische stress-stoornis werd ontwikkeld (DSM IHR). 

7) idem: blz. 30: De auteurs stellen de termen coping of stress response syndrome 
voor. Bij een dergelijke aanduiding drukt men uit dat de persoon zich heeft te 
verstaan tot de fysieke en psychische gevolgen van het schokkende incident. De 
kwaliteit van verwerking hangt samen met de persoonskarakteristiek en de 
kenmerken van zijn omgeving. Ook de toedracht van het incident doet ertoe. 
Ondergaat men deze in collectief verband of wordt men individueel getroffen ? 
Bekend in deze is het verschil in verwerking van hun oorlogservaringen van 
veteranen uit de Tweede Wereldoorlog en die in Vietnam. De eerste categorie 
veteranen werden met een grote mate aan erkenning welkom geheten, terwijl 
voor de veteranen uit Vietnam geen maatschappelijk welkom was. 
Zo ook gelden verschillen in cultuur voor bijvoorbeeld de appreciatie van de dood, 
stervenden en hun nabestaanden. Aries (P. Aries: Western attitudes towards 
death: From the Middle Ages to the present; The John Hopkins University Press, 
Baltimore/London, 1974) toont aan dat het verschijnsel overlijden, wat in de 
middeleeuwen een onmiddellijke werkelijkheid was voor jong en oud, in de loop 
der eeuwen steeds meer is 'weggestopt'. In de huidige tijd krijgen nabestaanden 
minimale erkenning. Zij worden gevraagd hun gevoelens te onderdrukken. 

8) idem: blz. 175 e.v. Flamery ( R.B. Flamery: Social support and psychological 
trauma: A methodical review: Journal of Traumatic Stress, 1990, 3, blz. 593-613) 
duidt de sociale omgeving als ondersteunend aan aan de hand van de volgende 
kriteria: 1) cognitive support, de omgeving moet bereid en in staat zijn de 
gebeurtenis en de daaruitvolgende verschijnselen te verklaren, 2) de omgeving 
moet in staat zijn traumatisch gedrag te accepteren, 3) de omgeving moet 
materiële ondersteuning kunnen bieden, 4) de omgeving is in staat gezelschap en 
lotsverbondenheid (companionship and cameraderie) te bieden en 5) de omgeving 
biedt emotionele ondersteuning (" a pat on the shoulder "). 

9) idem: blz. 81 
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10) Uijtdewilligen (1991) 

11) Boland (1988): biz. 11 
Vele auteurs definiëren seksueel geweld als een uiting van machtsongelijkheid 
tussen mannen en vrouwen. Rubin (L. Rubin: Pijn en moeite; Baam, 1976) 
kwalificeert de verhouding tussen man en vrouw als een productieverhouding. De 
vrouw is nodig als moeder, huisvrouw en sexueel object. Zij levert het 
leeuwendeel aan de instandhouding van het gezin. 
Meulehbelt e.a. (A. Meulenbelt: Feminisme en socialisme; Amsterdam, 1975 en: P. 
Milhoffer: Familie und Klasse; Frankfurt/M., 1977) leggen verband tussen de 
ondergeschikte positie van vrouwen en hun rol in het bestel van de sociaal-
economische verhoudingen. Bij deze onderschikking is geen sprake van brute 
overheersing. Het zijn ook vrouwen zelf, die met deze achterstelling genoegen 
nemen. 
Zowel Greer als Radcliffe Richards (G. Greer: The female eunuch; New York, 1971; 
en J. Radcliffe Richards: The sceptical feminist; Harmondsworth, U.K., 1982) 
wijzen de gedachte aan typisch vrouwelijke eigenschappen af. De zogenaamde 
vrouwelijke natuur is geen biologisch product maar heeft veel meer zijn oorsprong 
in opvoeding en ideologie. 
Ook Millett (K. Millett:Sekse en Macht; Amsterdam, 1983) wijst het patriarchaat 
als natuurtoestand af. Het patriarchaat is historisch gezien van lange duur. De 
aanvang ging samen met de intrede van een godsdienstcultuur, waarin de 
mannelijke sexualiteit centraal kwam te staan. Het historisch oudere matriarchaat 
met de vrouwelijke vruchtbaarheidsideologie verdween. Er werd een mannelijke 
godenwereld gecreëerd. Godinnen werden gedegradeerd, in diskrediet gebracht 
of eenvoudig geëlimineerd. Er werd een theologie opgebouwd waarin zelfs de 
gedachte aan vrouwelijke sexualiteit werd geweerd. Pallas Athene zou zijn 
geboren in het hoofd van oppergod Zeus. Bij de geboorte van Christus zou de 
maagdelijkheid van Maria intact zijn gebleven. (U. Ranke-Heinemann: Eunuchen 
voor het hemelrijk; Baam 1990). 

12) Nicolai, N.: De psychische gevolgen van seksueel geweld. Het perspectief van 
macht en machtsmisbruik; in: Gelauff e.a. (1990): blz. 16 e.v. 
In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen een A-trauma en een B-
trauma. Het eerste trauma is het gevolg van een eenmalig optredende 
gebeurtenis. Bij het tweede trauma treedt de schokkende gebeurtenis 
herhaaldelijk op. 
Kern van de post-traumatische reactie is de afwisseling tussen de zich 
opdringende herinneringsbeelden en de pogingen van het overspoelde ik deze 
beelden weg te werken. Bij de slachtoffers met het A-trauma wisselen deze fasen 
zich. Bij het B-trauma overheerst een van beide fasen langdurig. De drang om 
traumatische beelden weg te werken zal langdurig aanhouden. Nicolai zet uiteen 
dat alle gevoelens worden geïsoleerd, gebagatelliseerd of ontkend. Dit dissociëren 
wordt gebruikt om angst en pijn te ontvluchten, het mechanisme is, in situaties 
van herhaald misbruik en machtsuitoefening (bij incest bijvoorbeeld) een veel 
gehanteerde vluchtweg. De dissociatieve stoornis leidt tot pathologiëen als 
meervoudige persoonlijkheid, geheugenverlies of depersonalisatie. 
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Zie over de vier fasen in de verwerking van een schokkende gebeurtenis het 
fasenmodel van Horowitz (M.J. Horowitz: Stress response syndromes; New York, 
1986). Deze onderscheidt: a) de fase van het eerste besef, b) de fase van 
ontkenning en verdoving, c) fase van ontkenning en herbeleving en d) fase van 
verdere verwerking. 

13) Van den Bout, Kleber, 1994: blz. 124: De auteurs duiden op een aantal obstakels 
tussen slachtoffers en de omgeving, die een goede verwerking nadelig 
beïnvloeden. Zij wijzen op, achtereenvolgens: een niet aansluitende opvatting van 
wat goede hulp kan zijn, verschillende opvattingen over de intensiteit en de lengte 
van het verwerkingsproces, het mechanisme dat men de slachtoffers de schuld 
van het misdrijf toeschrijft en het gegeven dat de omgeving er vaak belang bij 
heeft om bepaalde dingen over getroffenen te denken. 

14) Dijk, J. van: Eigen schuld, dikke bult ? in: Soetenhorst-de Savomin Lohman 
(1989): blz. 13 e.v. 

15) M. J. Lemer: The justice motive in social behavior; introduction; in: Journal of 
Social Issues, Vol. 21 nr. 3, 1975 

16) Steinmetz (1990): blz. 30 e.v. en blz. 39 

17) Van der Velden e.a. (1992): blz. 31 

18) Boland (1988); Blz. 38 e.v. Gevestigde hulpverleners zoeken de oorzaak van 
seksueel geweld vaker bij slachtoffers dan men zou mogen aannemen. 
Voorbeelden van dergelijke beschuldiging of ongeloof zijn: "Dan zal ze het ook wel 
lekker gevonden hebben", "Is het geen fantasie ?" of "Het werd een 
chantagemiddel!". Boland concludeert dat bij hantering van dergelijke uitspraken 
hulpverleners niet in staat zijn een integer zicht op de overlevingsstrategie van 
misbruikte slachtoffers te ontwikkelen. 

19) O. van der Hart: De terreur van het ongeloof in: Yolanda/Snoyink (1994): blz. 
214-223 
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HOOFDSTUK 5 

ONDERSTEUNING VAN SLACHTOFFERS 

5.1 Inleiding 

Het extra van Slachtofferhulp in relatie tot de professionele hulpverlening, de 
politie en justitie 
Met dit en de twee navolgende hoofdstukken bereik ik het tweede deel van dit 
onderzoek. Totzover werden een aantal voorwaarden opgesomd, waarvan ik liet 
zien, dat deze met betrekking tot de hulpverlening aan slachtoffers kwaliteit 
opleveren. 

Sensitizing concepts en ijkpunten 
Het ging mij om kwaliteit van "onderop". Ik liet, aan de hand van een aantal prak
tijkbeschrijvingen zien, hoe deze kwaliteit aan de hand van sensitizing concepts 
wordt bereikt en daaropvolgend de ijkpunten een meetlat zijn om het bereikte te 
toetsen. De sensitizing concepts geven richting aan het handelen door de hulpver
lener. De ijkpunten fungeren als meetlat voor het tot stand gebrachte proces van 
ondersteuning. Met betrekking tot de sensitizing concepts stonden de concepten 
van discretionaire ruimte en tussenorganisatie centraal, daarbij uitgaande van een 
veranderlijke en complexe werkelijkheid. Betrokkenen worden uitgedaagd tot 
wederkerigheid in zienswijze en verruiming van hun handelingsrepertoire. 
Voor wat betreft de ijkpunten werd in het bijzonder de aandacht gevraagd voor de 
houding, de visie en positie van de ondersteuner. Deze moet in staat zijn slachtof
fers hun situatie bevrijdender te laten zien, zodat zij de zeggenschap herwinnen 
over hun leefomstandigheden. 

Slachtofferhulp naast professionele hulpverlening 
Naast het handelen van onderop vormt de zin van hulpverleners om metterdaad 
"goed te doen" een belangrijke impuls tot kwaliteit. Geen abstracte opvattingen 
over professionaliteit maar de zin voor tastbaar solidair handelen blijkt een 
belangrijke voorwaarde tot slachtofferhulp van kwaliteit te zijn. 
In hoeverre een en ander iets meer behelst dan de zogeheten professionele 
kwaliteit in de hulpverlening, wil ik in dit hoofdstuk opnieuw problematiseren. In 
de daaropvolgende hoofdstukken 6 en 7 streef ik naar een soortgelijke toetsing 
maar dan voor wat betreft de werkwijze door respectievelijk politie en justitie. 

Dit hoofdstuk vangt aan met een presentatie van zeven methodieken van 
hulpverlening, zoals deze sinds de Tweede Wereldoorlog in Nederland gangbaar 
zijn. De implicatie van deze opsomming is dat Slachtofferhulp niet vreemd is aan 
deze traditie, maar tegelijkertijd ernaar streeft iets extra's te bieden. 

Machtsongelijkheid of kwaliteit 
Bovenstaande zinsnede betekent niet als zou de hulpverlener bij Slachtofferhulp 
zonder enige systematiek werken en zich enkel laten leiden door de luimen van 
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het slachtoffer. De sensitizing concepts veronderstellen juist een eigen aanpak van 
de medewerker. Dit geldt voor zijn specifieke opvatting over kwaliteit, zijn 
voorstelling van de sociale werkelijkheid en zijn wijze van handelen. Kennis van 
hoe de verwerking van een misdrijf verloopt, is daarvan een voorbeeld. Zo ook 
hoort de hulpverlener te weten over traumatische stressreacties als gevolg van 
het slachtofferschap. Maar het subtiele proces van hulpverlening kan danig aan 
kwaliteit verhezen wanneer dit door protocollering van bovenaf (professionele of 
bureaucratische regelgeving) wordt verstoord. 
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van beschrijvingen uit de praktijk (casusposi
ties) het een en ander geïllustreerd. 

5.2 Ondersteuning van hulpvragers 

5.2.1 Een zevental methodieken 

De hedendaagse, professionele hulpverlening wordt opgevat als een doelgerichte 
activiteit, die in vakmatig verband wordt uitgeoefend. Deze hulpverlening, in de 
moderne betekenis van het woord, is aan het einde van de vorige eeuw begonnen. 
De ontwikkeling van het hedendaagse vak dateert van de jaren direct voor de 
Tweede Wereldoorlog. 
Baanbrekend voor deze professionalisering waren in de Verenigde Staten Perlman 
en in Nederland Kamphuis. Zij kwamen tot een systematische definiëring van het 
handelen door hulpverleners. Hun methodiek van het social casework geldt nog 
steeds als de algemene methodiek van het individuele maatschappelijke werk. 
Deze methodiek werd gevolgd door modemer werkwijzen, waarvan degenen die 
deze ontwikkelden, eveneens streefden naar meer zelfbeschikking van de hulpvra
ger. Hierbij worden zeven methodieken onderscheiden waarvan de hulpverlener 
naar behoefte gebruik maakt (1). 

Eclectisme 
De praktijk laat wel zien dat hulpverleners een eclectisch gebruik maken van de 
diverse benaderingen. Een opsomming van deze benaderingen is in zoverre 
interessant, omdat iedere methodiek de pretentie heeft meer kwaliteit te kunnen 
bieden. 
Het mag duidelijk zijn dat de ondersteuner van Slachtofferhulp, evenals andere 
hulpverleners als bijvoorbeeld de maatschappelijk werker, zich bedient van een 
combinatie van hieronder opgesomde methodieken. Hij maakt, al dan niet bewust, 
gebruik van gesprekswijzen en uitgangspunten uit het sociale casework, de cliënt 
centered benadering enzovoort. 

Opnieuw kwaliteit 
In hoofdstuk 2 omschreef ik kwaliteit als de situatie waarin betrokkenen elkaar 
aansporen tot permanente beantwoording van steeds wisselende behoeften en 
verwachtingen. 
Ik omschreef ondersteuning als dat type van hulpverlening, dat cliënten aanzet tot 
dit aspect van kwaliteit. In deze paragraaf zoek ik naar antwoord op de vraag of 
hulpverleners mensen metterdaad de voorwaarden bieden tot een grotere mate 
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aan zelfbeschikking, ofwel verruiming van handelingsmogelijkheden. 

5.2.2 Beschrijving van de methodieken 

Social casework 
De werkwijze van de social caseworker kenmerkt zich door een zin voor analyse 
en ordening. De cliënt wordt gezien als iemand met problemen. Deze zijn in het 
verleden ontstaan en komen in het heden naar voren. De oplossing daarvan begint 
met een verkenning van de levensgeschiedenis van de cliënt. 
De centrale gedachte bij deze methode is het structureren en professionaliseren 
van het hulpverleningsproces (2). Perlman en, in Nederland, Kamphuis, waren niet 
de eersten die daarop uit waren. Al in de vorige eeuw streefde men naar meer 
systematiek in het bedrijven van liefdadigheid (3). Het nieuwe van de case-work 
methode is echter dat de hulpverlener aansluit bij de ego-beleving van de cliënt. 
Dit 'ik-gevoel' vraagt om versterking (4). De cliënt wordt aangezet zich bezig te 
houden met de mogelijk verstoorde relatie tussen haarzelf en de maatschappelijke 
omgeving. Kwaliteit staat gelijk met succesvolle rolvervulling door en maatschap
pelijke aanpassing van de hulpvrager. Het succes van een dergelijke aanpak hangt 
samen met de bereidheid van de cliënt zich te onderschikken aan de methode van 
de professionele hulpverlener. De zin tot structurering duidt Egan aan als de kern 
van de deskundigheid van de hulpverlener (5). De cliënt heeft zich te richten naar 
de door de hulpverlener opgestelde diagnose en 'behandelingsplan'. 

Cliëntgerichte benadering 
Bij de bovenbeschreven werkwijze loopt de cliënt het risico met het probleem te 
worden vereenzelvigd. Deze etikettering vergroot het machtsverschil tussen 
hulpverlener en cliënt. De cliëntgerichte benadering is een poging dit verschil te 
verkleinen. 
Het gaat Rogers, de grondlegger van deze methodiek, niet om een adequate 
rolvervulling in de samenleving maar om de vergroting van keuzemogelijkheden. 
Het respect voor de medemens definieert hij als zijn centrale uitgangspunt. De 
hulpverlener heeft zich in te leven in de ervaringswereld van haar cliënten (6). 
Deze moeten zelf de oplossing van hun problemen vinden. 
Bij deze werkwijze is er sprake van kwaliteit wanneer de cliënt zich bewust wordt 
van zijn, door de samenleving, meegegeven waarden en normen. Dit besef leidt tot 
meer vrijheid en verdraagzaamheid bij vormgeving van verhoudingen met ande
ren. Rogers' aanpak werkt optimaal wanneer de hulpverlener zich verre houdt van 
registratie en etikettering van symptomen. Hij stelt zich op als de gelijke van zijn 
cliënt (7). 

Gedragstherapie 
Aan de eis dat mensen zich van eigen gevoelens bewust worden en deze onder 
woorden brengen kan niet altijd worden voldaan. Men spreekt dan over een 
gering vermogen tot zelfreflectie. De redenen hiervoor zijn divers. Er kunnen in het 
verleden van de cliënt gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, die uiting van 
gevoelens blokkeren. 
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Bij een dergelijke situatie is de gedragstherapie toepasbaar. De hulpverlener 
houdt zich niet bezig met de persoonlijkheid van de cliënt maar beperkt zich tot 
haar gedrag. Deze wordt haar problemen de baas door formulering en uitvoering 
van werkbare opdrachten. De hulpverlener streeft naar ombuiging van het gedrag 
van de cliënt naar de meest gewenste respons. In de meest ideale situatie blijft de 
cliënt ontspannen, daar waar zij vroeger met spanningen had te maken. 
De gedragstherapie veronderstelt een uitgesproken onderschikking van de cliënt 
aan probleemdefiniëring en methodiek van de hulpverlener. 

Systeembenadering 
Vaak ziet men de systeembenadering als een relatie- of gezinstherapie (8) In feite 
is de benadering toepasbaar op allerlei gebieden. De relatie- of gezinstherapie is 
een van de verbijzonderingen van deze aanpak (9). 
Een systeem is een samenhangend geheel van onderdelen, in relatie tot een 
omringende omgeving. Instructies, verhalen en organisaties zijn voorbeelden van 
systemen. Zij ontstaan als kader voor mensen, waarlangs zij hun handelen 
vormgeven. Door de specifieke ordening van de onderdelen ondervindt ieder 
systeem haar eigen evenwicht. 
Bij probleemoplossing streeft de hulpverlener naar een nieuw evenwicht voor het 
"cliëntsysteem'. Men spreekt van werkelijke verbetering wanneer het nieuw 
gecreëerde evenwicht garantie biedt voor voortbestaan van systeem en onderd
elen. Bij systeemverandering let de hulpverlener op diverse aspecten. Een opval
lend aspect is de kwaliteit van communicatie (10). Oorzaak van verstoorde 
communicatie is bijvoorbeeld een beperkte of zelfs verkeerde voorstelling van de 
werkelijkheid door betrokkenen. Mensen zijn eerder geneigd de feiten aan hun 
beleving aan te passen dan omgekeerd. Verbetering bestaat er dan uit om 
betrokkenen een verruimd zicht op hun werkelijkheid te bieden (10). Voorwaarde 
hiertoe is een zekere gevoeligheid bij betrokkenen voor alerter waarneming, 
ondermeer waar het patronen van communicatie aangaat (12). De hulpverlener 
ziet zichzelf als een van de betrokkenen, maar met een 'extra' opdracht. 

Gestalttherapie 
De werkwijze van de Gestalttherapeut kenmerkt zich door haar sterke nadruk op 
de actuele beleving van cliënten. Centraal daarin staan de onmiddellijke ervaring
en en non-verbale uitdrukkingen. De therapeut beklemtoont het 'doen' en niet het 
'denken over' gevoelens (13). Met deze werkwijze vormt de Gestalttherapie een 
kritiek op de naar het verleden gerichte analyse-systematiek van het social 
casework. De hulpverlener zou niet gericht zijn op de problemen maar op de 
sterke kanten van de cliënt. 
Cliënt en therapeut komen tot kwaliteit wanneer de cliënt met succes in het hier 
en nu verkeert, onnodig denken en bespiegelen vermijdt en zich bewust wordt 
van eigen gevoelens en verantwoordelijkheden. 
De therapie vraagt om het vermogen tot zelfreflectie bij de cliënt. Aan de thera
peut is de uitdaging geboden om kennis over persoonlijkheidsleer op "vooral 
intuïtief en emotioneel vaardige wijze' toe te passen (14). 
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Politiserende hulpverlening 
De politiserende hulpverlening ontleent haar bestaanrecht aan het gegeven dat 
problemen van mensen hun oorzaak vinden in maatschappelijke omstandigheden 
(15). Bij toepassing van de social caseworkmethode en de systeembenadering zou 
de hulpverlener deze problemen te zeer als individuele tekortkomingen definiëren 
en cliënten aanpassen aan onderdrukkende verhoudingen in gezin of samenleving 
(16). De politiserende hulpverlener stelt zich tegen deze praktijk teweer. Zij roept 
op tot bewustwording en verandering van sociale structuren. Hulpverlening 
bereikt pas kwaliteit wanneer niet alleen individuele nood wordt gelenigd maar 
ook de maatschappij wordt veranderd. 
Alinsky gaat hierin ver. De inspanning van de hulpverlener, zegt hij, moet gericht 
zijn op het wegnemen van vrijheidsbeperking in buurt, op school en werk (17). Hij 
schrijft de hulpverlener het nodige idealisme voor. Deze moet een taaie volhouder 
zijn omdat haar wijze van werken tegenwerking van officiële zijde zal ontmoeten. 
Hij mag zich niet schuldig maken aan dogmatiek want dan loopt hij het risico 
voorbij te gaan aan de wensen en verwachtingen van cliënten. 

Feministische benadering 
De feministische benadering is te zien als een verbijzondering van de politiseren
de hulpverlening. De hulpverlener staat meer stil bij de dagelijkse onderdrukking 
van vrouwen door mannen dan onderdrukkende maatschappelijke structuren als 
geheel. Hij heeft in het bijzonder aandacht voor opvoeding van vrouwen en de 
vraag hoe zij tot een vrijheidsbeperkende rolopvatting geraken (18). 
Centraal uitgangspunt is het streven cliënten meer mogelijkheden tot meer 
zelfbeschikking te bieden. Vrouwen worden aangemoedigd zich uit onderdrukken
de rolpatronen te bevrijden. Feministische hulpverleners werken ook aan een 
mogelijk machtsverschil tussen hulpverlener en cliënt. De hulpverlener legt er eer 
in jargon te vermijden. Zij licht haar woordgebruik toe. Zij plaatst de vragen van 
cliënten tegen de achtergrond van heersende verhoudingen tussen vrouwen en 
mannen. 

5.2.3 Systeem- of gebruikersdominantie 

Zelbeschikking van de hulpvrager? 
Bij toepassing van vrijwel iedere methodiek staat de hulpverlener de zelfstandig
heid en zelfbeschikking van de cliënten voor. Aan het begin van deze paragraaf 
sprak ik hieromtrent mijn voorkeur uit. Hulpverleners dienen te streven naar een 
situatie waarin recht wordt gedaan aan de wensen en verwachtingen van hulp
vragers. 
Desondanks laat de praktijk zien dat dit ideaal lang niet altijd wordt verwezenlijkt. 
Een mogelijke oorzaak van dit verzuim hangt samen met het gegeven dat de 
sturing van het hulpverleningsproces niet of in slechts geringe mate aan cliënten 
zelf wordt overgelaten. En juist dit gegeven biedt de mogelijkheid tot vergelijking 
van de hierboven omschreven methodieken. 
Want tussen kwaliteit van ondersteuning, beantwoording van de wensen en 
verwachtingen van hulpvragers en de mogelijkheid tot sturing van het hulpverle-
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ningsproces door cliënten zelf, vermoed ik een relevante samenhang. 

Professionele en bureaucratische regels 
Snel werkt deze kwestie nader uit (19). Hij onderscheidt diverse soorten hulpverle
ningssystemen. Het medisch systeem bijvoorbeeld stuurt het handelen van 
patiënten in hoge mate. De definiëring van problemen bij de patiënt is voor het 
overgrote deel zaak van de professionele dienstverlener. Zijn voorstelling van 
zaken overheerst de verdere behandeling. 
Het gebruik van alternatieve mogelijkheden tot oplossing komen niet aan bod. 
Snel duidt een dergelijke dienstverleningspraktijk aan als systeemdominant. Het 
social casework, de gedragstherapie en, bij dogmatische toepassing ook, de 
politiserende hulpverlening en feministische benadering zijn voorbeelden van 
dergelijke systeemdominantie. 
Het verschijnsel is ook verklaarbaar uit de aard van professionele bureaucratise
ring. De uitgangspunten van de vakuitoefening en niet de omstandigheden van 
cliënten overheersen bij de vormgeving van het hulpaanbod. 
Als tegenhanger van systeemdominatie introduceert Snel het begrip gebruikers-
dominantie. De sturing van het hulpverleningsproces wordt dan een zaak van de 
cliënt. De hulpverlener ziet zijn cliënten als mondige mensen. Dezen zijn in staat 
hun eigen zaken te regelen. Hun motieven, mogelijkheden en ambities staan 
centraal (20). Het verdient aanbeveling bij zo'n aanpak te spreken van ondersteu
ning en niet van hulpverlening. 

5.2.4 Kwaliteit in ondersteuning 

Bij de hierboven gepresenteerde opsomming van van hulpverleningsmethodieken 
constateer ik bij iedere methodiek de wens van de hulpverleners om hun cliënten 
naar een grotere mate van zelfbeschikking te begeleiden. Daarnaast stel ik ter 
discussie in hoeverre het hulpverleningsproces daartoe ruimte biedt, vooral als het 
gaat om de vraag in hoeverre cliënten controle uitoefenen op probleemdefiniëring 
en begeleidingswij ze. Anders gezegd: biedt hulpverlening inderdaad ondersteu
ning met kwaliteit (21)? 

Iets anders dan disciplinering 
Kritiek op de mogelijke systeemdominantie van de professionele hulpverlening is 
niet van vandaag of gisteren. Van der Laan memoreert dat de hulpverlening in de 
jaren tachtig veel van dit soort kritiek heeft moeten horen (22). Naar zijn visie 
zouden hulpverleners een veel tastbaarder product moeten leveren in termen van 
herwinning van zeggenschap over de eigen omstandigheden. De hulpverlening 
zou meer moeten zijn dan een maatschappelijk disciplinerende activiteit (23). 

CASUS 5.1: Het verhaal jarenlang verzwegen 
1. November '95 wordt Slachtofferhulp, Elandsgracht bezocht door een vijf-
en-veertig jarige vrouw. Zij is slachtoffer geworden van een verkeersong
eval op de Coentunnelweg, hetgeen leidde tot een whiplash. Dit gebeurde 
in 1993. Cliënte is nu in de WAO. 
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2. Het slachtoffer heeft enige tijd na het ongeval ondersteuning gehad van 
het Maatschappelijk Werk, bij haar in de buurt. Zij is niet te spreken over 
deze ondersteuning. Natuurlijk was er koppeling naar de bedrijfsvereniging 
en werd toegezien op een goede materiële afwikkeling. Zo ook deed de 
maatschappelijk werker de oproep om het leven zonder werk, daarvoor 
werkte cliënte als verkoopster in een warenhuis, zinvol in te richten. Zij 
ervoer dit als betuttelend. 
3. De medewerkster van Slachtofferhulp vroeg mevrouw opnieuw naar de 
ervaring van het ongeval en de afwikkeling daarnaar. Bedoeling daarvan 
was om emotie en verhaal aan elkaar te koppelen, opdat verwerking op een 
authentieker wijze kon plaatsvinden. Dit lukte; binnen korte tijd was er 
sprake van vertrouwen en erkenning van het slachtofferschap. 
4. Dit vertrouwen leidde tot verhalen van cliënte uit een verder verleden. 20 
jaar geleden was zij verkracht in een sauna. Een jonge man had haar, dit 
leek beroepsmatig, massage aangeboden, hetgeen leidde tot de verkrach
ting. Zij was destijds getrouwd, heeft het incident nooit aan anderen 
verteld. 
5. In een volgend gesprek is cliënte in staat het verhaal uitgebreid te 
vertellen en het een plaats te geven in haar leven toen en nu. Door het 
contact met Slachtofferhulp voelt zij zich in staat het nu aan familieleden te 
vertellen, te weten haar dochter en een zus, met wie cliënte het goed kan 
vinden. 
6. Het besluit van cliënte wordt uitgevoerd. Zij voelt zich bevrijd, heeft het 
gevoel haar leven van twintig jaar geleden en nu beter in de hand te 
hebben. 

Analyse 

Systeemdominante hulpverlening 
Contact met het Maatschappelijk Werk had niet tot de openheid geleid, die later 
wel werd bereikt tijdens de ondersteuning door Slachtofferhulp. Cliënte gaf aan 
dat zij de hulpverlening door het Maatschappelijk Werk als te betuttelend en te 
beoordelend had beleefd. Er zou teveel zijn gepraat in termen van "het is goed 
voor u" of "u zou nu, in een nieuwe levensfase, moeten dat..", waar het ging om 
vragen van een nieuw levensperspectief. Cliënte gaf aan dat zij zover nog niet 
was, eerst moest het verleden aan bod komen. De maatschappelijk werker in 
kwestie leek te weinig kennis te hebben over het specifieke van het slachtoffer-
zijn. Hij sprak te zeer in termen van een gefaseerde verbetering (dit deed denken 
aan een social caseworkaanpak), in termen van de eigen wensen van cliënte 
zonder acht te slaan op de traumatische verwerking van het misdrijf (cliënt 
centered benadering) en bood hij voor het moment niet terzake doende uitleg over 
man-vrouw verhoudingen (politiserende hulpverlening). Mevrouw had geen aan
merkingen over de materiële kant van de hulpverlening door het Maatschappelijk 
Werk. 

Sensitizing concepts 
Achteraf bleek cliënte twee zaken zeer te waarderen in de benadering door de 
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medewerkster van Slachtofferhulp: dat was achtereenvolgens de toon van gelij
kwaardigheid (de medewerkster presenteerde zich als vrijwillig medewerkster) 
en de erkenning van het slachtofferschap, zowel voor wat betreft het auto-ongeval 
als de verkrachting vele jaren geleden. Cliënte voelde zich 'begrepen' en kon 
daardoor haar handelwijze van destijds voor zichzelf rechtvaardigen. 
Zo ook sprak haar de suggestie aan om de geschiedenis uit te spreken tegenover 
intieme familieleden; ook dat zou een zinvolle stap in de verwerking zijn. 
Het hielp om de gebeurtenis van lang geleden anders te zien. Het recente auto
ongeval en de afwikkeling daarvan kreeg zelfs een positieve plek. Het had als 
aanleiding gediend om een veel eerder deel uit haar leven "anders te zien". 

Ijkpunten 
Cliënte was getroffen door de onbaatzuchtige inzet van de medewerkster: geen 
tegenstelling tussen hulpvrager en professionele hulpverlener. Zo ook was zij 
onaangenaam getroffen door de optiek van de maatschappelijk werker; mevrouw 
zat nu met een "probleem", sterker: zij was een probleem, dat diende te worden 
aangepakt. Slachtofferhulp was daarentegen van haar omstandigheden uitgegaan 
en had geprobeerd daaruit sterkte te putten. Die diende zich ook aan, maar via 
een "omweg" van twintig jaar geleden. 

CASUS 5.2 Slachtoffer van krakers 
1. Juli 1994 meldt een twee-en-veertige jarige man zich bij Slachtofferhulp. 
Hij heeft drie jaar daarvoor een voormalig hotel opgekocht om daarin een 
kamerverhuurbedrijf te beginnen bijvoorbeeld voor asielzoekers. In het 
voormalige hotel had hij ook zijn eigen woning ingericht. 
2. Op een avond, terwijl hij lag te slapen, werd cliënt overvallen door een 
grote groep krakers, die een zeer bedreigende indruk maakte. Hij vluchtte 
naar familie buiten de stad. Al zijn kapitaal zit in het hotel. Er stonden 
allerlei privé-spullen in zijn huis, wat bezet was door de krakers. De politie 
doet niets. 
3. Inschakeling van het Maatschappelijk Werk leidde tot weinig, hoewel de 
man daarvan een vorm van bemiddeling verwachtte. De maatschappelijk 
werkster, die hij sprak, bleek wel troost te willen bieden, maar niet als 
bemiddelaar of groepswerker op te treden. Actie door een advocaat zou 
leidden tot een kort geding, wat over enige weken zou dienen. 
4. Het inschakelen van Slachtofferhulp leidde tot contactlegging en wel met 
het Bureau Sociaal Raadslieden, het ter zake doende politiebureau en de 
advocaat. Afgesproken werd dat, vooruitlopend op het kort geding, de 
medewerkster van Slachtofferhulp en een wijkagent de krakers zouden 
benaderen. 
5. De krakers bleken gevoelig voor de argumentatie door de medewerkster 
van Slachtofferhulp, in zoverre, zij erkenden dat de hulpvrager in het 
voormalige hotel ook zijn eigen woning bezat. In deze moest toch enige bil
lijkheid worden nagestreefd. Misschien was een vergelijk mogelijk. 
6. Dit geschiedde. Vooruitlopend op het kort geding, waarover de advocaat 
meldde dat de cliënt weinig kans had vanwege de hoge huurprijzen voor 
zijn kamers, werd de man inwoning in zijn eigen huis gegund. Tegelijkertijd 
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werd een onderhandeling op gang gebracht over mogelijke huur van de 
overige appartementen door de krakers, maar dan tegen een belangrijk 
lagere huur. Na twee weken bedenktijd stemde de cliënt toe. Krakers en 
verhuurder leken elkaar te kunnen vinden. 

Analyse 

Systeemdominantie 
De complexiteit van de hulpvraag van de hoteleigenaar paste niet binnen de 
professionele optiek van de maatschappelijk werker. Deze wist wel te koppelen 
naar een advocaat maar stond daarmee alleen een typisch juridische actie voor 
ogen. Dit leidde tot het aanspannen van een kort geding, dat geen soelaas voor 
het moment bood. De man derfde inkomsten, dit bracht hem in problemen met de 
bank. En hij beschikte niet over woonruimte. 
De cliënt meldde ook over zijn indruk dat de maatschappelijk werker onwillekeu
rig partij leek te kiezen voor de krakers op grond van macro-maatschappelijke 
inzchten over woningnood en huizenbezitters (politiserende hulpverlening). 

Sensitizing concepts 
De ondersteuner van Slachtofferhulp zocht het in de opzet van een informeel 
netwerk, waarbij het idee overheerste van directe communicatie met de tegenpar
tij. Daarbij sprak de medewerkster van Slachtofferhulp de cliënt ook aan in morele 
zin. Waren de aanvankelijk beoogde huurprijzen wel terecht; hadden de krakers 
niet enige grond voor handelen? 
De man werd 'overgehaald' zijn werkelijkheid iets anders te zien; inhoeverre 
zouden de krakers geen toekomstige huurders kunnen worden; wellicht een 
veeleisender maar toch niet onmogelijk huurderspubliek in vergelijking tot 
asielzoekers? 
Zowel Slachtofferhulp als wijkagent waren zeer uit op een oplossing; zij konden in 
hun enthousiasme de man mee krijgen. Hiermee werd hem een dubbele optie 
geboden; hij kon of verharden en een waarschijnlijk weinig succesvol kort geding 
afwachten of hij kon in onderhandeling en proberen de werkelijkheid anders te 
zien. De man koos voor het laatste. 

Ijkpunten 
De ondersteuner van Slachtofferhulp had het doel om, te samen met de politie, de 
krakers erbij te betrekken als deel van de oplossing. Op een of andere wijze moest 
met hen een coalitie aan worden gegaan. Natuurlijk verstonden medewerker en 
wijkagent het slachtoffer in diens kwetsbaarheid; hij was zijn huis kwijt, beschikte 
niet langer over zijn bedrijf en werd onder druk gezet door de bank, terwijl zijn 
kansen voor een juridische procedure slecht lagen. 
De medewerkster wist zich ook, juist door haar vrijwilligersstatus, als belangeloos 
te presenteren. Dit maakte haar voor het slachtoffer, die in allerlei belangenstrijd 
was verwikkeld, zeer acceptabel. 

5.2.5 Slachtofferhulp als ondersteuning 
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Zoals ik eerder aangaf is een misdrijf vaak een onverwachte, schokkende maar 
voorbijgaande gebeurtenis. Uitzondering op deze regel is seksueel geweld door 
bekenden. Hier is wel sprake van een hoge mate van geschoktheid, maar is de 
gebeurtenis minder onverwacht en vaak ook niet voorbijgaand. 
Het gevolg van een misdrijf is stress. Stress zou je kunnen omschrijven als een 
normale reactie op een buitengewone situatie. De gevolgen daarvan zijn fysiek en 
psychisch waarneembaar. Mensen vallen ten prooi aan een voortdurend herbele
ven van het traumaveroorzakende incident of aan zich juist opsluiten in een 
volstrekt vermijden. Ook een buitengewone prikkelbaarheid of agressie behoort 
tot de reactiemogelijkheden. 
Slachtoffers zijn geen hulpvragers in de gebruikelijke zin. Zij zijn mensen, die 
gebruik maken van tijdelijke ondersteuning. Zoals ter sprake kwam, bedienen de 
medewerkers van Slachtofferhulp zich niet van een professioneel model. De stu
ring van het proces van ondersteuning impliceert een grote mate van invloed van 
slachtoffers zelf, hetgeen in de sensitizing concepts en ijkpunten tot uitdrukking 
komt. 

CASUS 5.3 Slachtoffer op de "baan". 
1. December 1989 meldde zich een slachtoffer van mishandeling en diefstal. 
Het betrof een 29-jarige man.die op de 'baan' door vier jongeren in elkaar 
was geslagen. De cliënt was ten zeerste geschokt. Dit incident was de 
druppel die bij hem de emmer deed overlopen. De man vertelde zijn 
levensgeschiedenis. Daaruit bleek hoezeer hij met zijn sexuele geaardheid 
had geworsteld. Hij had daarover nooit met zijn ouders durven spreken. Hij 
was bang door zijn vader te worden afgewezen. Cliënt werkte bij een 
levensverzekeringsmaatschappij. Daar had hij zijn homosexualiteit nooit ter 
sprake gebracht. Een vroeger contact met een psychotherapeut was 
individualistisch gericht geweest; had op zijn geaardheid gefocust en deze 
als probleem gedefinieerd. 
2. De mishandeling en diefstal vormden een impuls nu echt iets te onderne
men. Zou slachtofferhulp hem een steuntje in de rug kunnen bieden ? Cliënt 
en medewerker zetten een plan op. Hij zou op gefaseerde wijze over zijn 
homosexualiteit kunnen melden. Hij zou zijn toehoorders niet alleen infor
meren maar hen ook vragen hoe verdere berichtgeving vorm te geven. De 
tweede vraag stelde hem in staat om bij familie en kennissenkring expliciet 
om herkenning en solidariteit te vragen. 
3. Cliënt en medewerker maken een stappenplan. Het lijkt goed als eerste 
de moeder van cliënt een en ander in briefvorm mede te delen. Daarna zal 
cliënt haar bellen en vragen om haar medewerking naar zijn vader. Evenzo 
zal dan vaders mening worden gevraagd over een manier van bericht
geving op het werk van cliënt. Bij zo'n aanpak gaat het niet enkel om het 
horen van zinvolle suggesties als zodanig. Het niet enkel melden maar ook 
bevragen is vooral een manier om "het ijs te breken". 
4. De reacties van ouders en werk vallen mee, ondanks de pijn die de 
noodzaak van dergelijke intieme berichtgeving veroorzaakt. Ook vijandige 
reacties helpen, ondanks hun onvriendelijke toonzetting. Zij sterken de 
cliënt in zijn zelfacceptatie. 
5. In de laatste fase van het contact wees slachtofferhulp ook op de moge-
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lijkheid van aangifte doen. In dit geval gebeurde het ongelooflijke. Het 
aangeven leidde tot fotoherkenning, aanhouding en vervolging van de vier 
daders. Een poging tot schaderegeling met de daders bood geen soelaas. 
De reactie door de politie was sympatiek en inlevend. Het slachtoffer kon 
door deze erkenning enigermate in zijn rechtsgevoel worden hersteld. 
6. Het idee van handelingsondersteuning leidde niet alleen tot herkenning 
door en solidariteit van lotgenoten. Eenieder in de omgeving van het 
slachtoffer bood op zijn of haar wijze ondersteuning. Het in de toekomst om 
erkenning vragen zou gemakkelijker gebeuren. 

Analyse 

Systeemdominantie 
De man had de benadering van de psycho-therapeut destijds ervaren als een 
geforceerde oproep om het vooral te zoeken in eigen gedragsverandering ("ge
draag je minder nichterig") en als een zoeken naar zijn 'hier-en-nu'-gevoelens 
(conform de Gestaltbenadering). Het laatste waardeerde hij positiever als het 
eerste maar toch had hij meer een 'steuntje in de rug' verwacht, waar het ging om 
een 'vergelijk' met familieleden en werkkring. De therapeut had het zeer bij 
hemzelf neergelegd ('individualiseren') zonder suggesties te geven hoe mogelijke 
openingszetten naar de omgeving uit te voeren. Enkel zijn eigen wensen en vooral 
ideeën stonden centraal (cliënt centered benadering). Voor dat moment had hij te 
weinig mogelijkheden om de stap te zetten. Dit had hij ook aangekaart; de 
therapeut formuleerde dat vooral als zijn eigen puzzle. 

Senzitizing concepts 
In deze situatie werd kwaliteit bereikt door voorstelling van de sociale werkelijk
heid van de cliënt in termen van "kunnen netwerken". Niet alleen de belangen van 
de cliënt maar ook die van de andere betrokkenen vroegen om actie. In de casus 
wordt het, per fase, pendelen tussen probleemformulering en -oplossing zichtbaar 
(oplossingsgerichtheid). 
Cliënt en overige betrokkenen kwamen door dit aftastende proces van handelen 
('kijken hoe het werkt') tot adequater beantwoording van de hulpvraag. Kwaliteit 
ontstond doordat betrokkenen bereid waren met elkaar in dialoog te gaan (klein
schalig arrangement van sociale omgeving). 
De cliënt werd in staat gesteld om tot eigen probleemformulering en -oplossing 
over te gaan. Evenzo werden door het type van ingezette dialoog diverse vormen 
van geldigheidsaanspraak mogelijk. De wensen van de cliënt werden niet alleen 
gedefinieerd in de veelal dominante termen van de burgerlijke samenleving maar 
ook in termen, voor wat de cliënt en zijn directe omgeving als het meest wenselijk 
ervoeren (het zich eigen maken van een congruente visie en daarmee verruiming 
van handelingsrepertoire). 

Ijkpunten 
De medewerkster drong erop aan het slachtoffer en diens omgeving als deel van 
de oplossing, niet als het deel van het probleem te zien. Zij geloofde daarmee in 
onderhandeling, coalitievorming en netwerkontwikkeling. Daarmee bood zij het 
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slachtoffer een steuntje in de rug. Deze werd uitgenodigd zijn situatie "net even 
anders" d.i. bevrijdender te zien. Daarmee verwierf hij een grotere mate aan 
zeggenschap over eigen situatie. 

5.3 Discretionaire ruimte en tussenorganisatie 

5.3.1 Het handelen van de medewerkers van Slachtofferhulp 
Bij eerste contact met cliënten, ontmoeten de medewerkers van Slachtofferhulp 
een overweldigend geheel aan gegevens. Slachtoffers hebben vaak emotionele en 
materiële problemen. Deze problemen vragen om ordening. De medewerkers laten 
zich bij deze ordening leiden door opleiding, ervaring en gekozen methodiek. 
Daarbij ontstaat het risico dat zij de werkelijkheid van slachtoffers herleiden tot 
steeds verder deelbare en beheersbare onderdelen. Deze wijze van reduceren doet 
geen recht aan de complexe achtergrond van de vragen van cliënten. Een dergelij
ke reducerende aanpak omschreef ik hierboven als een 'systeemdominant' ken
merk van de professionele hulpverlener. 

Sociale betrekkingen 
De benaderingswijze, vervat in de concepten van discretionaire ruimte en creatie
ve tussenorganisatie, is een manier om het risico van reductie te verkleinen. 
Deze benaderingswijze verwijst naar het gegeven dat menselijk handelen niet 
alleen betrekking heeft op bevrediging van eerste levensbehoeften. Onze omge
ving is er vooral één van sociale betrekkingen. Deze betrekkingen bieden ant
woord op allerlei wensen en verwachtingen. 

Kleinschalig arrangement van omgeving 
Bij een kleinschalig arrangement van de sociale omgeving is ervan uit te gaan dat 
mensen deel zijn van ingewikkelde en bij voortduring variërende netwerken. Zo 
geldt dit, uiteraard, ook voor mensen, die slachtoffer zijn geworden. Zij kunnen bij
voorbeeld te maken krijgen met het rechtsstelsel en met instanties, die hen 
terzijde staan bij regeling van schade. 
Bij toepassing van een benaderingswijze van kwaliteit gaan ondersteuners en 
slachtoffers op zoek naar krachtbronnen in zichzelf en omgeving. Deze duidde ik 
aan als mogelijkheden tot handelingsverruiming. De werkwijze van de onder
steuner is gebruikersdominant. Hij legt verbindingen tussen hulpvrager en 
omringende krachtbronnen zonder daarbij de functie van deze bronnen over te 
nemen (24). De cliënt (her-)ontdekt zijn eigen krachtbronnen. 
De medewerker van slachtofferhulp beseft dat hij daarmee één van de contacten is 
in een veel rijker netwerk van de cliënt zelf. 

5.3.2 Mogelijkheden voor de medewerkers 
Een kleinschalig arrangement van de sociale omgeving stelt de ondersteuner in 
staat een te individualiserend (te reducerend) zicht op vragen van mensen te 
vermijden (25). 
Een dergelijke 'kleinschalige' werkwijze stelt hogere eisen aan ondersteuners, dan 
bijvoorbeeld de social casework methode zou doen. Hen wordt niet alleen kermis 
gevraagd over individuele ontwikkeling van mensen. Zij moeten ook zicht hebben 
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op ontwikkeling van netwerkverbanden, menselijke betrekkingen en ontwikkeling 
van organisaties (26). Meer dan bij een systeemdominante aanpak verbinden 
hulpverleners zich voor korte of langere tijd aan de leefwereld van hulpvragers. De 
ondersteuners van slachtoffers weten hen, zonodig letterlijk, in eigen omgeving op 
te zoeken (27). 

CASUS 5.4 Dreiging boven het hoofd 
1. September 1995 meldt zich een vrouw van twee-en-veertig op het spreek
uur Slachtofferhulp op één van de politiebureaus in Amsterdam-West. Zij en 
haar man hebben al langere tijd problemen met de huisbaas, die boven hen 
op de tweede etage woont. De huisbaas eist een huurbedrag van fl. 800,-
per maand op. Dit bedrag lijkt veel te hoog. 
2. De eigenaar van de woning zet zijn eisen ook kracht bij door bedreiging 
en mishandeling van de echtgenoot. Dit leidde tot poliklinische behandeling 
in het Lucas-ziekenhuis en aangifte bij de politie. De huisbaas wil het liefst 
het echtpaar uit de woning weg hebben. 
3. Slachtofferhulp wijst het echtpaar op de mogelijkheid van de huurcom-
missie. Het geschil over de hoogte van het huurbedrag wordt aan de 
commissie voorgelegd. Deze bepaalt dat een billijke huur fl. 350,— per 
maand bedraagt. Het echtpaar hoeft tien maanden lang geen huur te 
betalen. De huisbaas is uiterst verbolgen. Het dreigen en getreiter is niet 
van de lucht. Vooral de vrouw voelt zich nog steeds zeer bang. De juridi
sche procedure bij de huurcommissie heeft het echtpaar wel in het gelijk 
gesteld, maar niet meer veiligheid geboden. Verhuizen, op voorspraak van 
een sociale indicatie, lijkt de enige uitweg. 
4. Slachtofferhulp zoekt contact met de huisbaas en zoekt het in een verge
lijk. Wat blijkt: de huisbaas had de woning van het echtpaar willen opknap
pen, deze is in een nogal deplorabele staat. Het echtpaar had op informele 
wijze, bij het aangaan van het huurcontract, gesuggereerd daaraan hun 
medewerking te verlenen. Deze medewerking was uitgebleven. Dit had de 
huisbaas steeds bozer gemaakt. Kon op het punt van opknap van de wo
ning zelf en van het gedeelde trapportaal niet alsnog iets worden afgespro
ken? 
5. De medewerker van Slachtofferhulp ging nog een stapje verder. Hij wilde 
onderzoeken of er ook mogelijk subsidieregelingen waren. Daarover zou de 
Stadsdeelraad meer kunnen berichten. Het echtpaar haalt informatie en in 
een gezamenlijke bijeenkomst waarbij huiseigenaar, het hurende echtpaar, 
Slachtofferhulp en een ambtenaar van het Stadsdeel aanwezig zijn wordt 
een plan uitgewerkt. Het gaat hierbij niet om grote bedragen, maar de 
mogelijkheid van geldelijke ondersteuning brengt in de verhouding tussen 
huisbaas en echtpaar belangrijke verandering. 
6. Er wordt alsnog een plan gemaakt voor opknap. Het huurbedrag blijft fl. 
350,— per maand. Opknap en financiering daarvan worden een gezamenlijk 
project van huisbaas, echtpaar en Stadsdeelraad. Een en ander levert twee 
voordelen op: het echtpaar is verlost van de bedreiging en treiterij én de 
woning in kwestie komt toe aan de broodnodige 'face-lift'. Huiseigenaar en 
echtpaar zullen geen goede vrienden worden maar er is wel een hanteer
bare verhouding gecreëerd. Juist de 'sturing' door het grotere verband, te 
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weten de Stadsdeelraad, kon partijen een zetje in de goede richting geven. 

Analyse 

Kunnen netwerken 
Deze casus geeft aan hoe belangrijk het is een conflict tussen betrokkenen niet te 
reduceren tot een verband tussen uitsluitend deze betrokkenen zelf. In eerste 
instantie stuurde de medewerker daarop aan door middel van een beroepsproce
dure bij de huurcommissie. Zoals het verhaal laat zien deed dit de bedreigingen 
niet ophouden en werd ook geen recht gedaan aan de oorsprong van het conflict. 
De mogelijkheid van een bescheiden ondersteuning door het Stadsdeel wist zaken 
wel vlot te trekken. De medewerker kreeg toen zicht op een groter omringend 
maatschappelijk verband. 

Sensitizing concepts 
Op een aantal punten is voldaan aan het door mij nagestreefde kwaliteitsbegrip. 
Er was sprake van voortdurende communicatie tussen hulpvrager en hulpverlener. 
Het idee van zeggenschap door het slachtoffer kreeg eerst vorm in de gang naar 
de huurcommissie. Toen dit niet bleek te werken is door hulpvrager en hulpverle
ner naar oorspronkelijker oplossingen gezocht. Hierbij werd 'genetwerkt' naar een 
ambtenaar van het Stadsdeel, gevoed vanuit de notie van discretionaire ruimte. 
Slachtofferhulp en Stadsdeel gingen daarbij een tijdelijke 'creatieve' coalitie aan. 
Deze gelukkige omstandigheid bood aan het Stadsdeel de mogelijkheid te laten 
zien wat zij in de praktijk kon. 
En: de medewerker was in staat in een complexe sociale werkelijkheid de juiste 
actoren op het spoor te komen. 

Ijkpunten 
Zoals gezegd ontstond een gelukkige coalitie tussen de medewerker van Slachtof
ferhulp (kleinschalig opererende tussenorganisatie) en de ambtenaar van het 
Stadsdeel (reikend over de grenzen van een grote(re) overheidsorganisatie). Het 
echtpaar werd zeggenschap teruggegeven over hun leefomstandigheden, juist 
doordat er aandacht was voor de vragen en verwachtingen van de, boven hen 
wonende, huiseigenaar. Deze werd uiteindelijk gedefinieerd als deel van de 
oplossing. Er kon met hem worden onderhandeld, er was sprake van 'transactie'. 

5.3.3 De sociale omgeving als geheel van transactionele relaties 

In bovenstaande casus sprak ik over de sociale werkelijkheid in termen van 
transactie. Daarbij is de notie van belang dat mensen in allerhande verbanden 
verkeren, die betekenis hebben voor de realisering van hun wensen en 
verwachtingen. Het begrip netwerk heeft, in de definiëring van de sensitizing 
concepts (zie paragraaf 2.3.3) een vitale functie. 
Vos e.a. definiëren een netwerk als een verzameling posities met onderlinge 
relaties (28). Er is geen sprake van hiërarchie. Wel stellen sommige posities 
betrokkenen in staat om meer informatie te "verwerken". Kenmerkend voor 
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netwerken zijn verder hun beweeglijke karakter en hun relatief gemakkelijke 
construeerbaarheid. 
Het idee van permanent wederkerige aanpassing tussen mensen en hun omge
ving staat centraal in het 'transactionele model' van Sameroff en Chandler (29). 
Deze gaan uit van de gedachte dat mensen en hun omgeving geen voor altijd 
aanwezige eigenschappen of gebreken bezitten. De mate van kwaliteit hangt 
ondermeer samen met de interactie tussen mensen en hen omringende netwer
ken. 

Samenhang, relatieve autonomie en veranderlijkheid 
Het begrip netwerk suggereert verbondenheid, verwevenheid en samenhang. 
Kenmerkend voor netwerken is hun relatieve autonomie. Netwerken zijn verban
den, die door hun omgeving als eenheid worden beleefd, ondanks het gegeven dat 
hun vormgeving en schakeling naar andere verbanden aan voortdurende verande
ring onderhevig zijn (30). 
De combinatie van permanent wederkerige aanpassing in combinatie met het idee 
van aan verandering onderhevige netwerken is ook aan te duiden met het begrip 
'lerende organisatie'. Dit begrip verwijst naar het zich eigen maken van op de 
omstandigheden toegesneden ervaringskennis. Kwaliteit impliceert dan dat deze 
'situated knowledge' niet verloren gaat. 

De sociale werkelijkheid is veranderlijk en complex 
West Churchman's systeembenadering beantwoordt aan een dergelijk ervarings
leren (31). Transactionele netwerken ofwel systemen zijn veranderlijk en complex. 
De mate aan complexiteit wordt bepaald door het aantal betrokkenen (sub-
eenheden) in het systeem, de mate aan onderlinge afhankelijkheid en de mate aan 
onzekerheid over opties voor toekomstig handelen door betrokkenen, aldus de 
Italiaanse ontwikkelingspsycholoog Ricci (32). 

CASUS 5.5 Stalking, een aantal instanties bieden hulp 
1. Juli 1994: Een vrouw van acht-en-twintig is getuige geweest van een 
zware mishandeling van een vriendin. De dader heeft ook de broer van het 
slachtoffer het ziekenhuis ingeslagen. Het slachtoffer werd bedreigd met de 
dood. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan van mishandeling en wil deze, 
vanwege de incidenten, intrekken. De dader is bekend bij de politie, vanwe
ge een criminele achtergrond. 
2. De politie dringt zeer aan op haar getuigenis. Zij voelt zich onder druk 
gezet. Het slachtoffer is van mening dat de politie haar geen bescherming 
kan bieden. 
3. Uiteindelijk stemt zij toe in een getuigenis. De dader wordt opgepakt 
maar de getuigenis biedt niet de bewijsvoering om hem achter de tralies te 
houden. Hij wordt weer vrijgelaten. Het slachtoffer, aldus vriendin, voelt 
zich door de politie in de steek gelaten. Zij is in Drenthe ondergedoken. 
Aangezien de dader in dezelfde straat als het slachtoffer woont, ligt terug
keer uit Drenthe niet voor de hand. 
4. Een klachentregeling richting de officier van justitie (suggestie advocaat) 
lijkt voor de hand te liggen maar is in tweede instantie niet effectief gezien 
de hulpvraag. De medewerkster van Slachtofferhulp zoekt achtereenvol-
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gens contact met de dienstdoende rechercheur, de chef van het wijkteam-
bureau, de officier van justitie en Bureau huisvesting van het stadsdeel in 
kwestie. In haar brief en daaropvolgend telefonisch contact schetst zij de 
acute onveiligheid van cliënte en de noodzaak van betrokkenen daaraan 
wat te doen. In het bijzonder worden de rechercheur en de officier van 
justitie aangesproken. 
5. In een daaropvolgend gesprek met beide functionarissen wordt de aanzet 
tot een oplossing besproken. Alle instanties zouden zich moeten richten op 
een Bureau Huisvesting van een gemeente, elders in het land. De voorkeur 
gaat uit naar Drenthe, omdat daar familieleden van het slachtoffer wonen. 
Zou het ook helpen als een collega officier van justitie in Assen het Bureau 
Huisvesting in kwestie zou benaderen? 
6. Aldus gebeurde; de diverse betrokkenen schrijven ieder hun eigen, maar 
qua tekst identieke brief, die wordt ondersteund door telefonisch contact 
vanuit het Openbaar Ministerie in Assen. Het verzoek leidt tot een zogehe
ten 'spoed-toewijzing' voor een woning. Cliënte kan de woning binnen een 
maand betrekken, zonder naar Amsterdam te hoeven terug te keren. 
Familieleden zorgen voor vervoer van de huisraad. De politie van het 
wijkteambureau houdt een oogje in het zeil. 

Analyse 

Complexiteit van de omgeving 
Het optreden van de politie leidde door hun 'reducerende' dadergericht werken 
eerder tot problemen dan oplossingen. Daarop konden zij wel worden aangespro
ken en waren zij bereid, in samenwerking met andere instanties, inclusief het 
Openbaar Ministerie in Drenthe, iets aan de zaak te doen. Het bereiken van deze 
instanties droeg een cumulatief karakter. De medewerker ging in haar netwerken 
van de één naar de ander, zonder het contact met de eerste los te laten. 

Sensitizing concepts 
In de casus zitten een paar sterke 'kwaliteitsbronnen', ondermeer de ambitie van 
ambtsdragers om de legitimatie van de overheid in de optiek van het slachtoffer 
terug te veroveren. De zaak sprak, gegeven het gewelddadige van de dader, het 
morele besef van de betrokkenen aan. 
Een uitsluitend juridische benadering, zoals de advocaat suggereerde (kort geding 
met daaruitvolgend straat- en contactverbod) was niet realistisch. Er moest 
creatiever worden 'genetwerkt'. Niet de daadkracht van de instanties afzonderlijk 
maar vooral het samengaan in actie schiep (discretionaire) ruimte tot ongewone 
stappen. 

Ijkpunten 
Betrokken functionarissen waren, hierboven is het al aangegeven, bereid verant
woording af te leggen. Zij hadden duidelijk de zin het slachtoffer te verstaan in 
haar kwetsbaarheid. Zij gaven blijk zichzelf in de situatie van het slachtoffer te 
kunnen verplaatsen. Het slachtoffer was ook gericht op een oplossing ook al 
betekende dat verhuizing naar een ander deel van het land. Op deze manier her-
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overde zij zeggenschap over eigen leven. 

5.4 Afsluiting 

Systeemdominant? 
De sociale werkelijkheid is complex en onderhevig aan voortdurende verandering. 
Gegeven deze complexiteit en verandering is het van belang dat hulpvragers zelf 
zijn betrokken bij de formulering en oplossing van problemen, waarvoor zij op een 
bepaald moment komen te staan. Hulpverlening van kwaliteit laat verbetering van 
handelen zoveel mogelijk in handen van hulpvragers zelf. Bij gangbare methodie
ken van hulpverlening streven hulpverleners weliswaar de zelfbeschikking van 
cliënten na maar weten deze niet altijd te bereiken. Niet zozeer de wensen en 
verwachtingen van cliënten maar de professionele systematiek van de professio
nele hulpverlener bepaalt de wijze waarop cliënten tot probleemformulering en 
oplossing komen. 

Discretionaire ruimte 
Kwaliteit is mede afhankelijk van de mate waarin ondersteuners en cliënten erin 
slagen in wederzijdse communicatie eikaars kracht aan te spreken. Daarbij liet ik 
zien hoe de noties van netwerk- en perspectiefverbreding een rol speelden. Het 
ging erom dat slachtoffers en ondersteuners in staat waren om een patstelling te 
doorbreken. Een dergelijke communicatie krijgt vorm wanneer de ondersteuner 
voldoende vrijheid van handelen heeft om, los van bureaucratische of professione
le regelgeving, de eigen ervaringen van cliënten als krachtbron in te zetten 
(discretionaire ruimte). Deze aanpak wint des te meer aan kwaliteit wanneer de 
ondersteuner van het besef uitgaat dat bij de wisselwerking tussen cliënten en 
hen omringende netwerken geen sprake is van voor altijd vaststaande kenmerken. 
De mate aan kwaliteit hangt ondermeer samen met het besef dat mensen en 
omgeving veranderbaar zijn. 

In dit hoofdstuk werden vijf casusposities gepresenteerd. Met deze praktijkbe
schrijvingen heb ik de methodiek geprofileerd hoe betrokkenen meer kwaliteit in 
hun handelen bereiken. Zij spoorden elkaar aan tot een voorstelling van de 
werkelijkheid waarmee adequater beantwoording van behoeften en verwachting
en mogelijk werd (noties van 'lerende organisatie' of verwerving van 'situated 
knowledge'). 

In de hoofdstukken 6 en 7 vertel ik respectievelijk over de werkwijze van politie en 
justitie en onderzoek ik aan de hand van literatuur en praktijkbeschrijving hoe hun 
handelen aan kwaliteit kan winnen, althans waar het de ondersteuning van 
slachtoffers aangaat. 
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HOOFDSTUK 6 

ONDERSTEUNING VAN SLACHTOFFERS DOOR DE POLITIE 

6.1 Inleiding 

De politie is altijd de eerste en vaak de enige instantie waarmee slachtoffers 
krijgen te maken. De politie in Amsterdam/Amstelland ontvangt jaarlijks 110.000 
meldingen van misdrijven en verkeersongevallen. Politiemensen hebben bij uit
stek met slachtoffers te maken. 

Juist daarom is het van belang na te gaan aan welke voorwaarden de omgang met 
slachtoffers, als deze door politiemensen wordt geboden, moet voldoen. Is bij deze 
omgang sprake van kwaliteit ? Zoja, heeft deze dan betrekking op de soort kwali
teit, zoals ik die in de voorgaande hoofdstukken uitwerkte ? En: de politie is de 
afgelopen jaren terrein van veel verandering geweest ten gunste van slachtoffers. 
Er is de afgelopen decennia op dit punt dan ook een hoop gebeurd. Regelgeving 
als de Richtlijnen De Beaufort, Vaillant en nu Terwee maar vooral de praktijk 'op 
straat', wezen de politiefunctionaris in de richting van de noodzaak van goede 
ondersteuning van slachtoffers. De politie "ontdekte", zogezegd, het slachtoffer van 
een misdrijf en verkeersongeval. Hoewel, het zal nog best even duren voordat een 
werkelijk slachtoffergerichte aanpak door de politie ook echt geïnternaliseerd zal 
zijn. 

Met de concepten van discretionaire ruimte, tussenorganisatie en zorg werd het 
mogelijk het idee van kwaliteit van onderop op een aantal punten invulling te 
geven. Deze leidde tot de formulering van zogeheten sensitizing concepts en 
ijkpunten. Hierin vormen de communicatie tussen slachtoffer, ondersteuner en 
omringend netwerk en de houding c.q. normatieve optiek van de ondersteuner 
belangrijke uitgangspunten voor het handelen van de ondersteuner. De senzitizing 
concepts geven richting aan diens handelen. De ijkpunten fungeren als meetlat 
voor tot stand gebrachte handelingen. 

Maar juist bij de politie lijkt de toepassing van discretionaire ruimte lastig en 
daarmee een uitdaging. De politie is immers een apparaat dat zich zeer door 
allerlei regelgeving laat leiden. Het zomaar zonder richtlijnen bepalen van eigen 
speelruimte verhoudt zich slecht tot de rechtstatelijke positie van het politieappa
raat. Hoewel, de in 1996 spelende IRT-affaire liet zien hoeveel ongecontroleerde 
handelingsruimte politiemensen zich toe kunnen eigenen. 

Discretionaire ruimte 
De uitvoerende politiefunctionaris is bij uitstek de zogeheten 'frontliniewerker', die 
met behoud van discretionaire ruimte zijn diensten aan de burger aanbiedt (1). 
Zoals eerder geformuleerd is discretionaire ruimte dat deel in de verhouding 
tussen overheid en burger, tussen instantie en cliënt, wat zich niet door regelge
ving laat leiden. De dienstverlening aan de burger is in hoge mate situatiegebon
den, flexibel en wordt gestuurd door het inzicht van de werker en de wensen en 
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verwachtingen van de gebruiker op dat moment. Anders gezegd: betrokkenen ter 
plekke verwerven situatieaansluitende kennis. Kwaliteit, werd in de afgelopen 
hoofdstukken gesteld, hangt samen met een methodiek om in dat spanningsveld 
verbetering te bereiken. 

Monopolie 
De politie bekleedt een monopolie-positie in het netwerk van mensen, die slacht
offer worden. In hoofdstuk 3 gaf ik aan dat ongeveer een derde van het totaal aan 
misdrijven ter kennis komt van de politie. 
Criminaliteitsbeheersing is een van de belangrijkste taken van de politie. De 
politie is de eerste en zeer dikwijls de enige toegang tot het strafrecht. Wanneer 
men als slachtoffer gebruik wil maken van de diensten van het strafrechtapparaat 
kan men niet buiten de politiefunctionaris om. Diens stijl van dienstverlening is 
dus alleszins van belang voor het al dan niet succesvol herstel van het rechtsge
voel van het slachtoffer. 

Hybride organisatie 
De politie is daarmee een sprekend voorbeeld van een type organisatie, die In 't 
Veld aanduidt als de hybride organisatie (2). Hybride organisaties zijn aan de 
staat gebonden of in sterke mate verstatelijkte private organisaties, die in eni
gerlei vorm openbaar gezag uitoefenen met een sterke werking naar derden d.i. 
rechts- of natuurlijke personen in de samenleving. Hybride organisaties opereren 
op het snijpunt van bureaucratie en markt. Zij zijn er zowel voor handhaving van 
regelgeving als voor dienstverlening aan private personen. 
Dit hybride karakter wordt zichtbaar in de tweeledige taakstelling van de uitvoe
rend medewerker ofwel frontliniewerker. Deze is verantwoordelijk voor zowel de 
instandhouding van regels als voor een zo goed mogelijke dienstverlening. In de 
terminologie van In 't Veld verkeert de werker in de dichotomie van het 'wachters'-
en het 'commercieel syndroom' (3). Het is binnen deze twee, aan elkaar tegeng
estelde, organisatie-strategieën, dat de uitvoerend werker gebruik kan maken van 
de hem toebedeelde, discretionaire ruimte. 

CASUS 6.1 Sans rancune 
1. Het streven naar meer dienstvaardigheid door de politie, ondermeer 
gericht op slachtoffers, is betrekkelijk nieuw en wordt niet gedeeld door 
eenieder, die bij dit apparaat werkzaam is. Sommigen, binnen en buiten de 
politie, vereenzelvigen de politiefunctionaris nog steeds met de "genadeloze 
boevenbestrijder", die macho-gericht, dat ten koste van alles zal nastreven. 
2. Een spraakmakend en tegelijkertijd stereotiep voorbeeld van deze "harde" 
cultuur werd in 1991 aangeboden door de voormalig hoofdagent en gele-
genheidsauteur Jan van Daalen (4). Deze, gewezen, politiefunctionaris pro
beerde met de publicatie van "Sans Rancune" inzicht te geven van het werk 
door de politie op een binnenstadsbureau. Daarmee gaf hij, wellicht meer 
dan bedoeld, de buitenstaander een inkijk in de gevoelswereld en norma-
tiek van een bepaalde categorie politiemensen. 
3. De leiding van het Amsterdamse korps was niet blij met het boek. Het 
bevatte onjuistheden. Ze was des te meer niet blij en terecht omdat het een 
karikatuur maakte van menig politiefunctionaris, die oprecht uit is op meer 
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kwaliteit in termen van dienstvaardigheid naar samenleving en afzonderlij
ke burgers. 
4. De eerste bladzijde van 'Sans Rancune' zetten dan ook meteen de toon 
voor de rest van het boek: "De zware magnum-lading uit de Ruger schoot 
het linker trommelvlies van Joop Bosman, hoofdagent van de gemeentepoli
tie in Amsterdam, aan flarden". De toon wordt gemaakt door geweld, al dan 
niet door vuurwapens veroorzaakt, gemakkelijk veel geld verkrijgen, politie 
die de burgerij als vijand waarneemt, chantage en corruptie en vrouwen als 
lustobject. 
5. Eventueel verzet door de leiding wordt Van Daalen verstaan als gebrek 
aan kermis en vaardigheden of doelbewuste oneerlijkheid. In 'Sans Rancune' 
wordt geen reflectie ontwikkeld met betrekking tot de vraag of de leiding 
zich zou storen aan het volslagen gebrek aan kwaliteit. Het boek is in alles 
een tegenspraak van het idee dat dienstvaardigheid door de politie dient te 
worden geboden. Dit, ondanks het gegeven dat velen de politie daar 
uitdrukkelijk toe uitnodigen. 

Kwaliteit door de politie 
Zodra een slachtoffer gebruik wil maken van de diensten van de politie, en dat 
begint bij de aangifte, is de stijl van dienstverlening door de verbalisant en 
daarmee diens houding van groot gewicht. Zoals eerder aangegeven verkeert een 
slachtoffer in een situatie van aangetast rechtsgevoel en staat deze voor de taak 
de emotionele en materiële gevolgen van misdrijf of verkeersongeval te ver
werken. In hoofdstuk 4 liet ik zien dat het succes daarvan sterk afhankelijk is van 
de reacties van informele en institutionele omgeving. De politie is nadrukkelijk 
deel van deze omgeving. De wijze van benadering door de politiefunctionaris kan 
al dan niet van kwaliteit zijn. Is deze niet van kwaliteit dan ondervindt het 
slachtoffer ernstig hinder, ernstiger dan doorgaans wordt vermoedt. 

Over het begrip kwaliteit bestaan een aantal opvattingen. Als belangrijk onder
scheid noteerde ik de tegenstelling tussen systeem- en gebruikersdominatie, 
waarbij men vooral kwaliteit van haar communicatie tussen slachtoffer en onder
steuner meet. Kwaliteit hangt dan samen met de mogelijkheid van de cliënt 
invloed uit te oefenen op het proces van ondersteuning. 

Bureaucratische afhandeling? 
Met de sinds 1995 ingevoerde Wet Terwee is er de plicht voor iedere verbalisant 
de aangever te wijzen op de mogelijkheden van schadevergoeding en ondersteu
ning door de Buro's Slachtofferhulp. Een dergelijke verwijzing kan uiterst mecha
nisch plaatsvinden. Het computerprogramma, ontworpen voor aangifte doen, 
bevat ook vragen naar de wens naar schaderegeling en Slachtofferhulp. De 
praktijk leert dat een 'mechanisch' afwikkelen van beide vragen geen enkele 
ondersteuning biedt. De politiefunctionaris blijft dan bureaucraat, verschuilt zich 
achter het programma; een 'menselijke' ontmoeting tussen slachtoffer en politie
agent zal uitblijven. Deze biedt het slachtoffer geen mogelijkheid enige zeggen
schap op de verdere afhandeling van de zaak uit te oefenen. 
Spreekwoordelijk is ook de weigering tot opnemen van aangifte omdat de aang
ever zich bij het 'verkeerde' bureau zou melden. Slachtoffers in kwestie voelen zich 
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dan niet gesteund, terwijl met de hedendaagse computertechniek de overheveling 
van informatie naar het 'juiste' bureau zonder meer mogelijk is. 

Kwaliteit van onderop 
In dit hoofdstuk trek ik een vergelijking tussen het door de politieleiding ingezette 
streven naar kwaliteit en de kwaliteit 'van onderop'. Sinds het begin van de jaren 
zeventig is de kwaliteit van het dienstbetoon door de politie onderwerp van 
maatschappelijk debat. De omgang van de politie met de burgers dient aan 
kwaliteit te winnen. De politieke beleidsmakers stellen dat de politie klantge
richter moet werken. Bij gebruik van deze begrippen refereren de voorstanders 
van deze benadering doorgaans aan het type kwaliteitsstreven, dat van de be-
drijfstop uitgaat. 

Zelfredzaamheid 
Denkers' concept over zelfredzaamheid sluit aan bij het idee van 'kwaliteit van 
onderop' (5). Zijn aanwijzingen voor handelen door politiemensen vertonen zoveel 
overeenkomst met de noties van discretionaire ruimte, tussenorganisatie en zorg, 
dat ze in dit hoofdstuk nader aan bod komen. Niet de uitsluitende gerichtheid op 
regelgeving maar creatief gebruik daarvan in combinatie met verlening van zorg, 
zegt Denkers, zal tot kwaliteit leiden. 
Een te afhankelijke houding van slachtoffers en politiemensen ten opzichte van 
het strafrechtapparaat, vervolgt hij, vormt het tegendeel van goede 
slachtofferondersteuning. 

Ook in dit hoofdstuk staan casusposities. Meestal illustreer ik hiermee de door mij 
bepleitte werkwijze. Soms ook geef ik aan hoe het juist niet moet. Soms is eerder 
sprake van succes als resultaat van gelukkig toeval dan van systematische hante
ring van uiteengezette uitgangspunten. 

6.2 Streven naar kwaliteit 

6.2.1 Verschillende definities van kwaliteit 

Herwinning van zeggenschap 
In de voorgaande hoofdstukken definieerde ik kwaliteit in het licht van het 
vermogen van hulpvrager en hulpverlener tot goede communicatie te komen, 
waarbij de zeggenschap op het ondersteuningsproces in belangrijke mate bij het 
slachtoffer kwam te liggen. Kwaliteit hangt evenzeer samen met de mogelijkheid 
van de ondersteuner om naar eigen inzichten, los van institutionele of professione
le regelgeving, aansluitende steun te bieden. Dit zou des te meer lukken wanneer 
de ondersteuner zichzelf deel wist van een "tussenorganisatie", waarmee creatief 
was te netwerken tussen slachtoffer en strafrechtapparaat. Het idee van "kunnen 
netwerken" impliceerde een kleinschalig arrangement van de sociale omgeving. 
Mensen zijn actief in allerlei sociale verbanden. Deze verbanden zijn nodig om 
antwoord te krijgen op allerlei behoeften en verwachtingen. 
Eveneens richtinggevend is de gedachte dat de hulpverlener aan slachtoffers 
voorwaarden biedt om hun zeggenschap over hun situatie te herwinnen. Deze 



105 

gedachte, zo werd eerder beargumenteerd, vraagt om normatieve verankering. 

Fasering 
De ondersteuning van het slachtoffer door de politiefunctionaris luistert naar een 
juiste fasering; allereerst zal deze het slachtoffer erkenning van het slachtoffer
schap moeten bieden, deze conform de verwerking van een trauma veroorzakend 
misdrijf of verkeersongeval. Daarna zal gewerkt kunnen worden aan de verster
king van het handelen door het slachtoffer. Een kwalitatief verantwoorde onder
steuning door de politiefunctionaris zal daarmee achtereenvolgens betrekking 
hebben op leedverwerking, erkenning van slachtofferschap, voorwaarden bieden 
tot herstel van zeggenschap en vergroting van handelingscompetentie. 

Kwaliteit top-down: doelmatigheid of cliëntgerichtheid 
In het 'conventionele' denken over organisatieontwikkeling hanteert men andere 
termen ter omschrijving van het begrip kwaliteit. Verhoging van kwaliteit wordt 
gezocht in een geheel van voorschriften en daaropvolgende controle op naleving 
daarvan. Bij het dienstbaar maken van de organisatie aan dit doel kent men de 
leiding van het bedrijf een sturende rol toe. Zoals ter sprake kwam in hoofdstuk 1 
is kwaliteit vanuit een aantal gezichtspunten te benaderen. Zo kan men kwaliteit 
meten in termen van methodische actie, professionele houding, professionele 
organisatie en communicatie. Daarbij komen dan twee soorten van regelgeving 
aan bod, intern en extern. De bureaucratische regelgeving komt voort uit de 
organisatie, terwijl de professionele regelgeving buiten de organisatie haar oors
prong heeft. Beide typen van regelgeving kunnen tot op zekere hoogte nuttig zijn. 
Maar ik gaf eerder aan dat hierbij het gezichtspunt van de hulpvrager centraal 
moet blijven staan en dat deze de mogelijkheden van geldige communicatie moet 
worden aangeboden. Regelgeving mag er niet toe leiden dat slachtoffers uitslui
tend 'aan de wet worden gehouden'. 

Het denken over kwaliteit en de noodzaak van organisatieverandering is niet 
enkel van vandaag of gisteren. Het Taylorisme en de Human Resources Approach 
waren pogingen om tot meer kwaliteit in bedrijfsvoering en product te komen. Bij 
het Taylorisme zocht men het in strenge opdeling van en controle op de arbeid. Bij 
de Human Resources Approach was het streven erop gericht de mens achter de 
medewerker te leren kennen in de hoop dat dit productieverhogend zou werken. 
Deze ideëen dateren al van voor de Tweede Wereldoorlog (6). Dit maakt dat de 
introductie van kwaliteitszorg als zodanig weinig opmerkelijk is. Het •was niet voor 
niets dat het debat over kwaliteit, in de zin van grotere doelmatigheid, opkwam in 
een periode van bezuiniging. Het streven naar echte kwaliteit, in de zin van 
discretionaire ruimte, zoals bijvoorbeeld bepleit door de oud-politieman Lipsky, 
kwam daarmee op gespannen voet te staan. 
"Kwaliteitsdenkers" als Peters en Waterman (7), Pinchot (8), Imai (9) en in Neder
land de Mans-beweging (10) spreken over "innoverende" kwaliteitszorg. De 
auteurs wijzen op de noodzaak van doelmatiger bedrijfsvoering in combinatie met 
een vergrote klantgerichtheid. Zij willen daar alle medewerkers van het bedrijf bij 
betrekken. 

Met deze toepassing van het concept van klantgerichtheid komt de impuls tot 
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verandering van de top van de organisatie. Daarmee loopt men het risico dat deze 
verandering verwordt tot krampachtig en onecht dienstbetoon. De uitvoerders 
kiezen voor een andere benadering omdat de leiding hen daartoe verplicht. Eigen 
"discretionaire ruimte" vormt dan veel minder basis van vernieuwing. 

6.2.2 Klantgerichtheid door de Amsterdamse politie 

Veranderingen 
De Amsterdamse politie staat in het teken van een aantal veranderingen. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor haar recente kwantitatieve groei. Het regiokorps Amsterdam-
Amstelland telt nu, anno 1999, een personeelsbestand van bij benadering 5.500 
mensen. Deze medewerkers zijn verdeeld over een aantal centrale diensten en 9 
districten. Deze districten zijn onderverdeeld in 34 wijkteambureaus waaronder 
het 'Wijkteam' Autosnelwegen en het 'Wijkteam' Jeugd- en Zedenpolitie. 

Sinds 1986 was het Amsterdamse korps bezig met verandering van haar pyrami
dale organisatievorm naar een meer gedecentraliseerde variant. Het model van 9 
districtsbureaus, met per bureau een aantal van 250 tot 400 medewerkers, maakte 
plaats voor 34 wijkteambureaus, die per bureau een aantal van 60 tot 120 
personeelsleden tellen. De korpsleiding bevordert de functie en rol van de zogehe
ten uitvoerende generalisten, werkzaam aan de wijkteambureaus. 

In 1989 introduceerde het Bureau Organisatie, een afdeling organisatie-ontwikke
ling van de Amsterdamse politie, het idee van kwaliteitskringen (11). Met dit 
begrip verwees het Bureau naar het beeld van de steen in de vijver. Vanuit een 
door de leiding gekozen lokatie in het bedrijf hoopt men een 'golfslag van verbete
ring' te verspreiden. De initiatiefnemers baseerden zich op de ideëen van onder
meer Peters en Waterman en op ervaringen bij, op dit punt, toonaangevende 
bedrijven als Shell, Volvo-Cars en het Sociaal Fonds Bouwnijverheid. 
De eerste zogeheten kwaliteitsjaargroep bij de Amsterdamse politie dateerde van 
1990. Zij bestond uit 18 willekeurig gekozen medewerkers. De groepsleden 
werden uitgenodigd om na te denken over sterke en zwakke aspecten van hun 
organisatie. Hun inspanningen leidden tot opzet en uitvoering van een negen-
daagse training. Met deze training werd de boodschap over "kwaliteit" naar een 
veel groter medewerkersbestand gebracht Met twee onderstaande casusposities 
illustreer ik hoe het streven naar 'bedrijfsmatige' kwaliteit, in de praktijk werkte. 

CASUS 6.2 'Non-kwaliteit' bij de Amsterdamse politie 
De deelnemers van de Jaargroep '90, ofwel Q'90, hielden zich ondermeer 
bezig met de vraag welke bedrijfsinspanning "weglekte". Daarmee doelden 
op zij niet-productieve aanwending van mensen en middelen vanwege 
gebrek aan doelmatigheid. Peters en Waterman stellen het percentage van 
"weglekken" op 20 %. Het Bureau Organisatie vond, met betrekking tot de 
Amsterdamse politie, een percentage van 10 realistischer en beter 'verkoop
baar' aan de leden van de jaargroep. De leden rekenden dit percentage om 
in termen van de totale kosten voor bedrijfsvoering van de Amsterdamse 
politie per jaar. 
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Voorbeelden van 'non-kwaliteit' waren ziekteverzuim, niet adequate afhan
deling van politie-sepotzaken en verlies van materieel. De niet-adequate 
inroostering van politiemensen, veel op maandagochtend, weinig op 
vrijdag- en zaterdagavond, was ook een, tot de verbeelding sprekend, 
voorbeeld van non-kwaliteit. Vervanging van het gefixeerde ploegensys-
teem door een flexibeler regeling bood onmiddellijke besparing van mensu
ren. De invoering van een toegankelijker ziekteregistratie deed het 
ziekteverzuim van 12 naar 7% dalen. 

Naar een ander type kwaliteit; omslag naar een nieuwe 'missie'? 
Het mag duidelijk zijn dat in bovenstaande casus niet het type kwaliteit aan bod 
kwam, waarvoor ik eerder pleitte. Het gaat in deze casus veel meer om een soort 
kwaliteit, waarbij aspecten als doelmatigheid ofwel adequete inzet van middelen 
richtinggevend zijn. 

Tegen de achtergrond van veel aanwezige criminaliteit en een falend justitiesys-
teem voelt de politie zich genoodzaakt haar bestaan en werkwijze in de ogen van 
het publiek te legitimeren. De toenemende aandacht voor slachtoffers is daarvan 
een voorbeeld. Men zou kunnen zeggen dat de hybride politie-organisatie zichzelf 
transformeert van een 'wachters-1 naar een marktgerichte organisatie. Minder 
dominant dan voorheen gelden interne organisatie-waarden als discipline, 
gehoorzaamheid, respect voor hiërachie en vermijding van publieksgevoeligheid. 
In plaats daarvan ziet men de moderne politie-functionaris normen omarmen als 
vermijding van geweld, onderhandeling met publiek op basis van wederzijdse 
vrijwilligheid, competitie, gebruik van eigen initiatief en optimisme (12). Deze 
nieuwe waarden belichamen de 'sense of mission' van de moderne Amsterdamse 
politie-organisatie. 
In casus 6.3 en volgende is te bezien inhoeverre deze nieuwe waarden in combi
natie met kwaliteit "van onderop" worden verwezenlijkt. 

CASUS 6.3 Een Reisbureau in Kwaliteit 
1) In 1992 kwam het Bureau Organisatie tot de vorming van een Reisbureau 
Innovatieve Kwaliteit, afgekort R.I.K. geheten (13). Met de metafoor 'reisbu
reau' gaven de initiatiefnemers aan dat organisatieverandering en het 
streven naar kwaliteit geen tijdelijke zaken zijn. Mensen willen graag ieder 
jaar op vacantie. Bovendien suggereert de metafoor de ambitie op weg te 
willen gaan. 
2) Het R.I.K. bood cursisten de mogelijkheid op andere wijze naar hun 
organisatie te kijken. Het aanbod van het reisbureau bestond uit begelei
ding bij sterkte-zwakte-analyse, communicatieverbetering en structuurve
randering. Uitsluitend verbaliseren weerhoudt mensen van het bereiken 
van creatieve oplossingen. Tekenen en schilderen leerden cursisten om hun 
werksituatie eens 'anders te zien'. 
3) De verrichtingen van het reisbureau sloegen aan. De betrokkenen konden 
wijzen op: 

instuifavonden voor slachtoffers van inbraak op Bureau Van Leyen-
berghlaan. Mensen ontdekten elkaar als buren. Zij zijn, voor elkaar, 
oplettender geworden als het gaat om pogingen tot inbraak; 
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inzet van politiemensen op mountain-bikes in Ouderkerk aan de 
Amstel. Door dit initiatief wordt de vrees bij inwoners van dit dorp 
weggenomen als zou de rijkspolitie van voorheen niet meer nabij 
aanwezig zijn; 
inzet van politiemensen op de fiets in Amsterdam Zuid-Oost. Bij 
bewoners in de Bijlmer ontstond hiermee het besef dat agenten op 
straat metterdaad plegers van straatroof kunnen en willen achterha
len. Achtervolging per auto is in dit stadsdeel moeilijk. De verschil
lende soorten verkeer maken gebruik van gescheiden wegen; 
voorlichtingscampagne voor fietsers over de risico's van het zonder 
licht rijden in het donker. De verkeerspolitie bracht, tegen betaling 
van een gering bedrag, verlichting op de fiets aan. Bovendien kregen 
de fietsers voorlichting over de risico's van onverlicht rijden. Zij 
werden aangemoedigd over eigen veiligheid na te denken; 
inzet van enquêterende agenten van Wijkteambureau Nieuwmarkt-
buurt. Deze stelden vragen aan passanten op straat. Ter discussie 
kwam de beleving van misdaad in de buurt. Ondervraagden werden 
aangespoord na te denken over veiligheidsverhogende maatregelen. 
Zijzelf en de politie deelden in verantwoordelijkheid voor het tegen
gaan van criminaliteit; en 

productie van een tweemaandelijkse buurtkrant door poltiemensen 
van Wijkteambureau Balistraat. Bewoners vertelden in deze krant 
over eigen pogingen tot verhoging van de veiligheid in hun buurt. 

Analyse 
Ook de verrichtingen van het Reisbureau Innovatieve Kwaliteit zijn voorbeelden 
van kwaliteitsstreven van bovenaf en daarmee exemplarisch voor wat ik in het 
vorige hoofdstuk aanduidde met systeemdominantie. Er wordt bij een dergelijke 
benadering geprobeerd in te spelen op de wensen en verwachtingen van de 
afnemers van dienstverlening. Deze krijgen niet of slechts in geringe mate de kans 
om deel te nemen aan de formulering en oplossing van problemen. Het hieronder 
beschreven experiment op het bureau Balistraat (casus 6.4) vormde evenzeer een 
voorbeeld van systeemdominantie. 

Ruimte tot leren 
Toch is eenzijdige kritiek op het kwaliteitstreven door de politieleiding niet op z'n 
plaats. Want als deze leiding er in slaagt de uitvoerders gebruik te doen maken 
van eigen speelruimte, hetgeen vervolgens leidt tot een niet-bureaucratische 
respons, dan is 'kwaliteit van onderop' bereikt. Verruiming van handelingsper
spectief was bijvoorbeeld van toepassing op de instuifavonden op het bureau Van 
Leyenberghlaan. Zo ook gold dit voor de veiligheidsenquête in de Nieuwmarkt en 
de productie van een buurtkrant in de Indische buurt. Men kan constateren dat dit 
soort van regelgeving afwijkende initiatieven vooral gedijen bij een decentrale 
organisatie van het politiewerk. Dan kan met betrekking tot bijvoorbeeld een 
wijkteam gesproken worden van een lerende organisatie. Politiemensen en hun 
'klanten' verwerven te samen 'situated knowledge'. 
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6.2.3 Decentralisatie als voorwaarde tot kwaliteit? 

Het meest opvallend aan de decentralisatie was de komst van de wijkteam
bureaus in de regio Amsterdam-Amstelland. Minder opvallend maar even ingrij
pend was het streven om het aantal, in de loop der jaren ontstane, specialisaties 
terug te dringen. De politiemensen op straat, ook wel de executieve generalisten 
genoemd, moesten, zo was de gedachte, allerlei diensten kunnen aanbieden. Bij 
deze zogeheten basispolitiezorg hoorde ook de eerste opvang van slachtoffers. 
In de casuspositie hieronder laat ik zien op welke wijze het streven naar meer 
kwaliteit vorm kreeg. 

CASUS 6.4 Wijkteambureau Balistraat 
1) Aan de start van het Wijkteambureau Balistraat, in juli 1989, ging een 
uitgebreid buurtonderzoek vooraf (14). De onderzoekers richtten zich op het 
gehele werkgebied van het bureau. Dit zijn de Indische buurt en de Ooste
lijke Eilanden. In beide buurten wonen 31.000 mensen. 
2) Op basis van het buurtonderzoek definieerde de wijkteamleiding haar 
beleid voor de komende jaren. 
Zij streefde naar verbetering van probleemsituaties in de wijk. Zij wilde 
haar optreden laten kenmerken door klantvriendelijkheid. Het begrip klant 
werd breed opgevat. Te denken is aan bewoners, bedrijven, horeca-exploi-
tanten, winkeliers, uitgaand publiek, toeristen, het openbaar ministerie, het 
gemeentebestuur, de landelijke politiek, de samenleving op landelijk niveau 
en de internationale gemeenschap. De wijkteamleding zag, bij opsomming 
van de reeks, de invloed van betrokkenen gaandeweg afnemen. De meest 
terzake doende doelgroepen waren bewoners, bedrijven, winkeliers en de 
horeca. 
3) Op basis van het onderzoek werden vijf aandachtsgebieden genoemd. 
Deze waren in volgorde van prioriteit inbraken, drugsoverlast, diefstal van 
en uit auto's, vervuiling, verkeersonveiligheid, bedreigingen, mishandeling
en en straatroof. 
4) Bij klantvriendelijkheid denkt het wijkteam aan tastbare zaken. Informa
tieverstrekking met betrekking tot inbraken was te combineren met een 
bloemetje aan slachtoffers. Evenzo was inbraak aan te pakken door een pro
jectmatige aanpak. Dat wilde zeggen dat de politie zich niet enkel richtte 
op het oppakken van inbrekers. Zij zocht het ook in de arrestatie van helers 
en de intensivering van de surveillance. Ook het sporenonderzoek zou 
sneller en bekwamer plaatsvinden. 
5) Slachtoffers zouden meer aandacht krijgen. Het wijkteam wees opnieuw 
op de noodzaak van klantvriendelijkheid. Zij noemde de samenwerking met 
de Stichting Slachtofferhulp. Ook aan de voorlichting door de 'ambtenaar 
voorkomen misdrijven' kende men een belangrijke functie toe. 

Analyse 
Ook hier is het verbeteringsstreven van de organisatietop afkomstig: geen 
gebruikers- maar systeemdominantie. 
Probleemformulering en -oplossing blijven in belangrijke mate in handen van de 
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dienstverleners. Kwaliteitsnastreving in de zin van sensitizing concepts, nadien 
meetbaar met behulp van ijkpunten, komt in deze praktijksituatie niet aan bod. 

Kwaliteit, ook in de zin van moreel besef bij ondersteuner? 
Cordie wijst op een aantal kenmerken van de wijkteamgewijze decentralisatie in 
Amsterdam-Amstelland (15). Hij concludeert dat vooral de structuurkant onder
werp van organisatieverandering is geweest. De bedrijfscultuur en de individuele 
houding van politiemensen kwamen onvoldoende aan bod. In deze zin, stelde hij, 
was geen sprake van echte verhoging van kwaliteit. 

De politie dichtbij 
Daartegenover staat dat uit onderzoek in Nederland (16) en de Verenigde Staten 
(17) blijkt dat er een positieve samenhang bestaat tussen een wijkgerichte 
benadering door de politie en een afname van angst voor misdrijven bij buurtbe
woners (18). 
Effectieve vermindering van angst treedt bijvoorbeeld op wanneer de politie 
slachtoffers thuis opzoekt. Zij wordt dan deel van de omgeving ofwel het netwerk 
van hen. 

6.2.4 Metterdaad kwaliteitsverhoging bij de politie ? 

Cordie trekt in twijfel of wijkgerichte decentralisatie en het top-downstreven naar 
kwaliteit voldoende zijn om tot kwaliteit te leiden. Hij vraagt zich af of politiemen
sen, gestuurd door decentralisatie en top-downstreven naar kwaliteit, zich inder
daad de vaardigheden van goede slachtofferzorg kunnen eigen maken (19). 

Discretionaire ruimte 
Het handelen van de politieagent buiten het bureau, legt Cordie uit, is het best te 
verklaren aan de hand van de kenmerken van de professionele organisatie (20). 
Met dit concept wijst Cordie op de grote zelfstandigheid en vrijheid van de agent 
op straat. De leiding van een wijkteambureau beperkt zich tot een voorwaarden
scheppende rol. 
Het werken binnen het politiebureau daarentegen, is veel minder vrij. De taakuit
oefening is in regelgeving vastgelegd. De leiding oefent intensief toezicht uit. 
Afwikkeling van complexe situaties vindt immers eerder plaats door steeds ver
fijnder regelgeving dan door een appèl op eigen zelfstandigheid. Toenemende 
regelgeving maakt politiemensen afhankelijker "van boven" en miskent hun eigen 
capaciteiten en benut deze dan ook niet. Evenzeer geldt dat voor het eigen 
normen- en waardenpatroon van de uitvoerende politiemensen. Zij leren niet 
zelfstandig en verantwoord te handelen. 
De verwerving van nieuwe vaardigheden wordt een technisch getint proces. 
Politiemensen worden niet uitgedaagd hun houding of hun waarden en normen te 
veranderen. Het politie-apparaat is daarvoor te groot en te bureaucratisch, aldus 
Cordie. Hij concludeert tenslotte dat de uitoefening van de functie, buiten op 
straat, zich voor een goed deel aan regelgeving en supervisie ontrekt. 
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6.2.5 Leunen op regelgeving? 

Desondanks steunen politiemensen, al dan niet vrijwillig, op allerhande regelge
ving. Denkers wijst op de gewoonte van politiemensen zich afhankelijk op te 
stellen (21). Zij maken gebruik van de veiligheid van de groep, van boven opgeleg
de procedures en regels en van het hiërarchische gezag. Denkers concludeert dat 
kwaliteit in politiezorg, in de betekenis van competentievergroting voor de 
'executieven' en het publiek, pas een kans krijgt wanneer deze afhankelijkheid 
wordt afgeschud (22). Het eerder genoemde 'mechanisch' afdoen van een compu
tergestuurde aangifteprocedure is geen voorbeeld van competent handelen. 

Spelen met vuur 
Opnieuw lijkt hiermee In 't Veld's gedachtengang over de transformatie van de 
hybride politie-organisatie te worden bewaarheid. In 't Veld voegt daaraan toe dat 
de overstap van 'wachters'- naar commerciële normatiek niet rimpelloos verloopt. 
Betrokken overheidsdienaren zullen niet als vanzelfsprekend de nieuwe, meer 
marktgerichte, waarden niet als vanzelf aanvaarden. Het is als een "lopen langs de 
afgrond" of als een "spelen met vuur" (23). Het is dan ook niet niks omdat de 
waarden uit de wachterscultuur conflicteren met die uit de marktgerichte cultuur: 
gehoorzaamheid, je richten naar de hiërarchie versus competitie en eigen intiatief. 
En toch worden die nieuwe waarden met stelligheid binnengehaald omdat de 
politie, wil ze in een nieuw bestel levensvatbaar blijven, conform deze nieuwe 
waarden haar strategie uit zal moeten zetten. De vraag is inhoeverre de organisa
tie uit gemaakte fouten kan leren, terwijl juist het concept van "lerende orga
nisatie" een grotere speelruimte voor de uitvoerders en daarmee kwaliteit van 
onderop zou bewerkstelligen. 

Winkeldiefstal 
Als voorbeeld wijst Denkers op winkeldiefstal. Het huidige beleid van winkelke
tens om diefstal terug te dringen is een voorbeeld van opeenstapeling van zogehe
ten 'extensions'. Denkers omschrijft extensions als van oorsprong nuttige hand
vatten, die in de loop van de tijd een eigen leven gaan leiden. Het strafrechtappa-
raat is zo'n extension. Een dergelijk hulpmiddel werkt niet langer verruimend en 
doeltreffend. Er wordt precies het tegenovergestelde bereikt. 
Voor de bestrijding van winkeldiefstal was vroeger de alerte houding van het 
winkelpersoneel voldoende. Dit personeel voelde zich door de persoonlijk getinte 
benadering van de winkelleiding betrokken om deze alertheid op te brengen. 
Nu zoekt men het in de aanstelling van een of meer bewakers en camera's. 
Afwikkeling van diefstal gebeurt door de politie. Het vervolg daarop is een zaak 
van justitie en eventueel het gevangeniswezen. 
Een dergelijk 'doorschuiven' van dieven van de winkelvloer lost niets op, conclu
deert Denkers. Aanhoudingen kosten tijd, geld en ruimte. Justitie is overbelast. 
Het gevangeniswezen kampt met capaciteitsproblemen. 

Onafhankelijkheid van handelen 
Denkers pleit voor afschudding van afhankelijkheid door politiemensen. Hij staat 
een werkwijze voor, die aansluit op de omstandigheden van cliënten. Onafhank
elijkheid van handelen stelt de uitvoerende politiefunctionaris in staat aan te 
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sluiten bij de leefwereld van de afnemers van hun dienstbetoon. De politieagent 
wordt dan een werker. De emancipatie van zijn cliënten, deze binnen de context 
van de eigen leefwereld, wordt dan mogelijk. Dit kan niet zolang uitsluitend wordt 
gevaren op een bureaucratische werkwijze. 

6.3 Kwaliteit door de politie? 

6.3.1 Zelfredzaamheid 

Bij de definiëring van het begrip zelfredzaamheid plaatst Denkers burgers en 
politie in 'discretionaire' omgang met elkaar (23). Zij betekenen over en weer iets 
voor elkaar buiten de druk van regelgeving om. Succes bij verhoging van veilig
heid bereiken zij samen. Verwerking van misdrijven is niet alleen zaak van 
slachtoffers, politiemensen hebben daarin een belangrijke rol. 
De politie, zegt Denkers, moet bescheiden zijn. Kwaliteit ontstaat wanneer zij 
initiatieven van mensen niet afpakt maar deze ondersteunt. Hetzelfde geldt voor 
de leiding van een wijkteambureau. Kwaliteit komt het meest naar voren wanneer 
intiatieven van "onderop" worden aangemoedigd en ondersteund en het tegendeel 
vormen van regeling van bovenaf. Bij zo'n benadering hoort ook dat burgers en 
politiemensen geen overspannen verwachtingen ten aanzien van het strafrecht 
ontwikkelen. In onderstaande casus laat ik zien hoe het idee van zelfredzaamheid 
politiemensen aanzette tot nadenken over hun werkwijze. 

CASUS 6.5 Zelfredzaamheid in Amsterdam Zuid (25) 
1. Zelfredzaamheid is een concept, dat politiemensen uitdaagt tot creatiever 
handelen. De uitvoering van dit idee vindt plaats op de politiebureaus P. 
Aertszstraat en De Mirandalaan. Een speciaal aangestelde 
projectmedewerker spreekt politiemensen aan op hun wijze van dienstver
lening en bevordert hun deskundigheid in deze. 
2. Het project zelfredzaamheid begon in 1992. Belangrijke voorwaarde tot 
succesvolle invoering hing samen met het vermogen van politiemensen 
zichzelf open te stellen voor de verhalen van de afnemers van hun politie
zorg. Meer dan voorheen werden de politiemensen aangemoedigd zich in te 
leven in de omstandigheden van buurtbewoners. 
3. Een navolgend voorbeeld maakt een en ander duidelijk. Twee surveillan
ten gingen, gealarmeerd door buren, op huisbezoek bij een patiënte aan 
multiple sclerosis. De omstandigheden van deze patiënte waren slecht. Zij 
kon de voordeur niet meer open krijgen. De politieagenten moesten noodge
dwongen deze deur forceren. De buren kwamen toegestroomd, zij waren 
bezorgd over hun zieke buurvrouw. 
Een van de twee agenten stuurde hen weg. Zij zouden de trap versperren. 
4. De handelwijze van de agent kwam ter sprake met de projectmedewer
ker. De agent had het aspect 'handhaving openbare orde' zwaarder later 
wegen dan het aspect 'dienstverlening'. De agent werd aangesproken op de 
redenen achter zijn beslissing. 
Hij had de bezorgde buren ook kunnen inlichten over de gezondheidssitua
tie van hun buurvrouw en vertellen hoe zij daarop verder zouden handelen. 
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5. De projectmedewerker ging 'exemplarisch' aan de slag. Haar gesprekken 
met politiemensen vonden individueel of in kleine groep plaats. Zij zocht het 
niet in een 'benadering van bovenaf. 
6. Daarmee onttrok de projectmedewerker zich aan de gebruikelijke hiërar
chie. Zelfredzaamheid veronderstelde dat de uitvoerders steun krijgen bij 
hun overleg met de leiding van het wijkteambureau. De projectmedewerker 
opende, sneed aan en liet de agenten zelf hun belangen behartigen. Zij 
waakte ervoor met de leiding van het bureau te worden geïndentiüceerd. 
7. De projectmedewerker sloot aan bij het bijzondere, het lokale, bij hetgeen 
op dat moment beantwoordde aan wensen en verwachtingen van betrokke
nen. Zij keerde zich tegen de zucht van politiemensen om lokale successen 
te willen 'uniformeren'. Dan lopen initiatiefnemers het risico dat het bijzon
dere succes verwordt tot kwaliteitsarme regelgeving. 
8. Zo bleek dit bij de opzet van een 'politiewinkel' in stadsdeel De Pijp. Het 
ging om een project waarbij buurtbewoners zelf, vrijwilligers in de winkel, 
hun buurtgenoten vertelden over misdaadpreventie en veiligheid op straat. 
Politiemensen in kwestie ondersteunden op afstand. Het project sloeg aan. 
De Pijp herkende zichzelf in de winkel. Het kostte weinig tijd van politie
mensen. 
De politieleiding wilde het idee 'exporteren' naar Amsterdam West en was 
verbaasd dat het daar mislukte. Men had vergeten dat in stadsdeel Over-
toomse Veld de politie eerst de zware criminaliteit rond drugsgebruik 
moest aanpakken, alvorens buurtbewoners enige bereidheid tot samenwer
king uitspraken. 

Analyse 
Uit deze casus blijkt dat politiemensen, iedere dag weer, te maken hebben met de 
handhaving van de openbare orde. Regulering van (bijna) conflicten is een van de 
hoofdtaken van de politie. Bij een bureaucratische werkwijze gebeurt dit door 
betrokkenen fysiek van elkaar te scheiden. De bezorgde buren moesten van de 
trap af. 
De politiefunctionaris in kwestie zou de burgers ook veel meer in hun waarde 
kunnen laten door minder strikt te redeneren. 

Sensitizing concepts 
Uit bovenstaande casus blijkt juist het kleinschalige van de aanpak door betrok
ken politiemensen. Het initiatief was niet zonder meer te 'exporteren'. Het verloor 
juist aan kwaliteit als het zijn typische discretionaire karakter zou verliezen. In de 
situatie De Pijp werkte de projectmedewerkster aan de directe communicatie 
tussen politiemensen en burgers en stond zij een werkwijze voor waarbij de 
burgers invloed konden blijven uitoefenen. 
De politiemensen werden daarmee 'neergezet' als "tussenorganisatie", als netwerk 
tussen officiële regelgeving en mensen in de buurt. 
De door Denkers bepleite verandering in werkwijze van de politie nodigde uit tot 
ander taalgebruik (26). In plaats van het te hebben over strafbare feiten of versto
ring van de openbare orde spraken politiemensen over conflicten, overlast en pro
blematisch gedrag. Dit nieuwe woordgebruik nodigde uit tot een andere manier 
van kijken en vergrootte het aantal opties tot oplossing (oplossingsgerichtheid, 
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besluitvorming als wederkerig proces, "je werkelijkheid eens anders zien" en 
verruiming van handelingsrepertoire). Burgers en politiemensen zouden meer 
"sturing kunnen geven aan eigen leven en weigeren de regie daarover uit handen 
te geven". Leunen op regelgeving leidt achtereenvolgens tot verhoging van 
bureaucratische drempels, het afstoten van 'klanten' die niet in het aanbod passen 
of de aanpassing van 'klanten' aan de werkwijze van de dienstverlenende organi
satie. 

Ijkpunten 
In bovenstaande casus worden politiemensen aangemoedigd de buurtbewoners 
als deel van de oplossing, niet als deel van het probleem te zien. Zo ook worden ze 
uitgenodigd zichzelf te plaatsen als tussenorganisatie, als werkend over de 
grenzen van hun eigen (politie-)organisatie heen. Het gaat er daarbij om burgers, 
in situaties van conflict, zeggenschap terug te geven over hun eigen leefomstan
digheden. 
Een dergelijke werkwijze vraagt om inzet, bereidheid tot dialoog en verantwoor
ding. Ook de volgende casus is hiervan een illustratie. 

CASUS 6.6 Pas op, wij waken (27) 
1) In het district Meer en Vaart, Amsterdam-West wonen 26-duizend 
jongeren. Van alle bewoners in het district is zeven procent Marokkaans en 
vijf procent Turks. In dit district zijn heel wat jeugdbendes voorgekomen. 
Uit deze groepen kwamen ook zware criminelen voort. 
In 1986 kreeg de recherche Meer en vaart met deze groepen jongeren te 
maken. In 1989 had de politie te kampen met een aantal straatrovers. In het 
district werden meer dan honderd bejaarden per maand beroofd. 
2) De recherche Meer en Vaart richtte een team op, dat dit straatroven ging 
bestrijden. De resultaten waren weinig effectief. Jonge straatrovers werden 
gearresteerd en voor korter of langer opgesloten. De recherche zag 76% van 
hen binnen twee maanden terug. 
3) De recherche besloot meer te gaan doen aan hulpverlening. Zij ontdekte 
dat de reguliere hulpverlening onvoldoende bood. Het tienerteam recherche 
ging er toe over de jongeren zelf te begeleiden. 
Door contacten met scholen werd het ook mogelijk zicht te houden op de 
gedragingen op school. 
4) Door het intensieve contact met jongeren raakte de politie in gesprek met 
de informele leiders uit de groepen jongeren. Zij scheurden met bromfiet
sen op hinderlijke wijze door het winkelcentrum. Winkeldiefstallen namen 
toe. De surveillance door de politie bood geen bescherming. 
5) Op 5 maart 1992 werd het project Beware, Watch Out begonnen. De 
recherche vroeg zich af of zij de jongeren, te beginnen bij de informele 
leiders, zelf kon inschakelen bij de oplossing van de ordeproblemen. De 
jongeren konden als 'guardian angels' optreden. Men begon met een eerste 
groep van vijf jongens. Deze werden geïnstrueerd over hun taken en 
bevoegdheden. Nadien kwamen daar meer groepen bij. 
6) De tegenwerking tegen het inititatief van de recherche was aanzienlijk. 
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Zo ontstond het plan om de verdere begeleiding door Marokkaanse hulpver
leners te laten plaatsvinden. De jongeren stelden daar geen prijs op. Wel-
zijnsinstanties, deelraad en wethouder waren tegen. Zij waren bang voor 
stigmatisering van de jongeren en voor mogelijke ordeproblemen. 
7) De rechercheurs van Bureau Meer en Vaart zien het initiatief als een 
succes. Alle deelnemende jongeren hebben een vaste baan of volgen een 
opleiding. Het aantal berovingen werd minder. Het winkelende publiek liet 
zich waarderend uit over deze vorm van politiezorg. 

Analyse 
Bovenstaande case is een voorbeeld van hoe politiemensen op 'discretionaire' 
wijze aan de slag zijn gegaan. Op het eerste gezicht lijkt hun omgang met de 
jongeren in kwestie bevoogdend. Toch vergroten zij door dit initiatief de mate van 
zelfredzaamheid in de buurt. De rechercheurs verbinden de belangen van de 
jongeren met die van de winkeliers en het winkelende publiek. Het Amerikaanse 
voorbeeld van de Guardian Angels inspireerde de jonge Marokkanen tot een 
aantrekkelijker maatschappelijk perspectief. De rechercheurs boden aan de andere 
betrokkenen in de buurt de mogelijkheid de jongeren niet als vijand maar als 
medestander in het buurtleven te zien. Voor de diverse afnemers van de dienstver
lening door de politie werden de mogelijkheden tot handelen verruimd. 

Hebben de jongeren werk? 
Toch passen bij deze praktijkbeschrijving ook een aantal kritische opmerkingen. 
Men kan het experiment als succes definiëren vanwege haar veelzeggende 
werking naar de buurt in kwestie, het stadsdeel en andere buurten in Amsterdam. 
Tegelijkertijd moet men de effecten van het experiment toetsen in termen van het 
maatschappelijk succes van de Marokkaanse jongeren in kwestie. Hebben alle 
jongeren werk? Een positieve beantwoording van deze vraag verhoogt het kwali
tatieve effect van het experiment aanzienlijk. 

Sensitizing concepts 
Het project "Beware, Watch Out" was een voorbeeld van politiële aanpak buiten de 
institutionele regelgeving om. In hun communicatie met de jongeren boden de 
betrokken rechercheurs hen zeggenschap en stelden zij zich op als 'netwerkers' in 
de buurt. Zij gaven de jongeren het besef deel te zijn van hun sociale omgeving. 
Daarmee veroverde de politie in belangrijke mate haar legitimatie terug in de 
optiek van de jongeren in kwestie. 

De rechercheurs moedigen de jongeren aan om op creatieve manier gebruik te 
maken van de mogelijkheden 'op straat'. 
De werkwijze van de rechercheurs is discretionair. Zij bleken in staat te zijn te 
acteren in netwerken binnen en rond de buurt. Deze netwerken zijn de groepen 
jongeren in kwestie, de winkeliersvereniging, de stadsdeelraad Osdorp, de 
buurthuizen en jongerenhulpverlening, de korpsleiding en het gemeentebestuur. 
De actie van rechercheurs en jonge ordebewakers verbonden deze netwerken tot 
een zinvol geheel. Het product van deze koppeling verhoogde de kwaliteit van de 
leefomgeving. 
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Ijkpunten 
Zeer opvallend in het Osdorper project was de volstrekt andere aanpak door de 
politie. Vooral werden hun inzet, belangeloosheid en hun begrip voor de jongeren 
als individuen genoemd. Zij wisten de jongeren te zien als deel van oplossing. 
Daarbij telden onderhandeling, coalitievorming en netwerkontwikkeling, des te 
minder een uitsluitend strafrechtelijke aanpak. 
Door hun aanpak wisten de rechercheurs de jongens in kwestie een steuntje in de 
rug te bieden. 

6.3.2 Kwaliteit bij ondersteuning van slachtoffers 

Opnieuw: monopolie 
Hierboven gaf ik aan dat politiemensen en slachtoffers met elkaar hebben te 
maken. Melding maken van een misdrijf kan men alleen maar bij de politie doen. 
Aangifte doen van een misdrijf komt voort uit de wens naar opsporing van de 
daders, het terugkrijgen van de gestolen spullen, omwille van de verzekering of uit 
burgerplicht (28). Achter de verschillende motieven speelt de meer algemene 
wens tot herstel van het rechtsgevoel. Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf 
aangevers ontevreden is over de reactiewijze van de politie. Ondervraagden 
geven aan meer ondersteuning te hebben verwacht. Men wil erkend worden in 
het slachtofferschap. Dit gebeurde onvoldoende. Bovendien ontdekten de onder
zoekers dat mensen die vaker slachtoffer zijn geworden een negatiever oordeel 
over de politie uitspreken (29). 

Discretionaire ruimte en persoonlijk contact 
Met bovenstaande opmerkingen wordt de notie over de politiefunctionaris als 
frontlinie-werker bevestigd. Hij is degene, die verkeert op het "wrijfvlak" tussen 
instantie en eigen omgeving van slachtoffers (30). Wij zagen dat deze functionaris 
met regelgeving heeft te maken maar tegelijkertijd ook de ruimte heeft zijn eigen 
stijl van werken te ontwikkelen. Gegeven deze handelingsruimte heeft hij de 
keuze al dan niet slachtoffervriendelijk aan de slag te gaan. Kwaliteit ontstaat op 
het moment wanneer de functionaris ervoor kiest de gebruikers van politiedien
sten meer zeggenschap te bieden. Deze zeggenschap steunt niet zozeer op 
juridische procedures als de regelgeving uit de Wet Terwee. Het heeft meer zin 
om hulpbronnen in de eigen omgeving van het slachtoffer te activeren. De politie
functionaris streeft dan naar diens herwinning van zeggenschap over de eigen 
situatie. Hij levert dienstverlening "op maat". 

Uit een in 1996 gepubliceerd onderzoek van Wemmers blijkt dat, ondanks de 
beleidsinpanningen van de afgelopen decennia, culminerend in de Wet Terwee, 
politie en justitie er niet in slagen slachtoffers daadwerkelijk het idee te geven dat 
ze met respect worden behandeld (31). Dat een goed persoonlijk contact tussen 
functionarissen verbonden aan het strafrechtapparaat en slachtoffer van belang is, 
blijkt evenzeer uit het onderzoek. Slachtoffers, waarvoor politie of justitie op een 
persoonlijke manier inspanning verrichten, bijvoorbeeld voor wat betreft een 
schadevergoeding, zijn tevreden. Deze tevredenheid heeft eerder betrekking op de 
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kwaliteit van het contact met meestentijds de politiefunctionaris dan het uiteinde
lijke resultaat van de schaderegeling (32). Vertrouwen in politie en justitie draagt 
bij tot herstel van rechtsgevoel en daarmee een succesvolle verwerking van het 
misdrijf. 

CASUS 6.7 Het wijkteam bood uitkomst 
1) April 1987 komt een 28-jarige vrouw langs bij Bureau Slachtofferhulp. Zij 
is zeer bang voor haar ex-vriend, waarvan zij is gevlucht. Hij mishandelde 
haar regelmatig. De meest recente mishandeling ging gepaard met bedrei
ging met een mes. Zij is het gezamenlijke huis uitgerend met achterlating 
van haar huisraad, kostbaarheden en privé-spullen. Zij heeft ruim een jaar 
met deze man samengewoond, het huis staat op zijn naam. 
2) Naar aanleiding van de aanhoudende mishandeling en bedreiging heeft 
zij aangifte gedaan bij de recherche op het districtsbureau. Er volgde van 
hun kant weinig actie of herkenning. Wellicht was dit, meldde cliënte, 
vanwege het buitenlanderschap van de ex-vriend. Zij had na eerste mishan
deling aangifte gedaan maar daarna niet met de vriend gebroken. Zelf 
verwachtte cliënte niet teveel van de politie. Zij voerden de noodzaak van 
bewijsbaarheid aan. Van haar lage verwachtingen heeft ze ook melding 
gemaakt tegenover de rechercheurs in kwestie. 
3) Cliënte kwam bij Slachtofferhulp na lezing van een folder bij de huisarts. 
Cliënte wil graag haar spullen terug, vooral kostbaarheden en privé-bezit-
tingen. Het gaat daarbij om jeugdfoto's, diploma's en bijouterieën uit de 
familie. 
4) De medewerkster van Slachtofferhulp gaat in gesprek met de recherche. 
Deze stelt weinig te kunnen doen. Het betreft hier een civielrechtelijke 
kwestie. De rechercheurs vragen zich af waarom de vrouw het zo lang bij 
de man in kwestie heeft uitgehouden. In hoeverre was zij niet medeschul
dig aan de ongelukkige gang van zaken. De vrouw, die nu hulp vroeg, bleek 
in het verleden kritisch te zijn over hun werkwijze. Men kan ook weinig 
doen in strafrechtelijke zin, ondanks het gegeven dat de man in het verle
den in aanraking met justitie is gekomen. Er is weinig bewijsbaar. 
5) De medewerkster van Slachtofferhulp bespreekt de reactie van de 
recherche met cliënte. De reactie van de recherche versterkt haar negatieve 
aanpak op de politie. De medewerkster oppert de mogelijkheid van inzet 
door de uniformpolitie van het nabije wijkteambureau. Wellicht zijn de 
agenten daar meer onbevangen en hulpvaardig. Met een beetje geluk 
zouden de ervaringen van het slachtoffer tot zover in combinatie met haar 
concrete vraag als uitdaging aan het wijkteam kunnen worden gepresen
teerd. 
6) De verwachting wordt vervuld. Het wijkteam is bereid twee mensen naar 
de ex-vriend te sturen. Het zijn een agent en agente. Deze worden in de 
woning van de man binnengelaten. Na onderhandeling door de twee 
politiemensen geeft de man de privé-bezittingen, waaronder de kostbaarhe
den, mee. Het slachtoffer neemt deze in ontvangt en vertrekt naar haar 
actuele woonadres buiten Amsterdam. 
7) Uit latere rapportage door de twee agenten aan Slachtofferhulp, bleek de 
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man toegevelijker te zijn naar het wijkteam dan in zijn contact met de 
recherche. Het wijkteampersoneel benaderde hem correct. De aanwezig
heid van de vrouwelijke politiefunctionaris maakte het gesprek voor hem 
minder grimmig. Dat de politiemensen juist een uniform droegen, vond hij 
hoffelijk. 

Analyse 
Slachtoffers en politiemensen gaan op zoek naar kwaliteit in ondersteuning. De 
agenten van het wijkteam deden afstand van aanwezige regelgeving in tegenstel
ling tot hun collega-rechercheurs. De eigen inventiviteit van de politiemensen en 
het slachtoffer was van meer belang. 

Sensitizing concepts 
De wijkteamleden waren gevoelig voor de oproep om slachtoffers 'sterker' te 
maken. De politiemensen geloofden in zichzelf als 'netwerkers' c.q. bemiddelaars. 
Zo ook voelden zij zich moreel aangesproken om metterdaad goed te doen en zo 
iets voor het slachtoffer te betekenen. 

Ijkpunten 
Niet regelgeving maar de houding van de politiemensen in termen van inzet en de 
wil het slachtoffer werkelijk te verstaan was doorslaggevend voor bovenbeschre
ven actie. De politiemensen zagen zichzelf als bemiddelaar tussen burger en 
regelgeving. Daarmee gaven zij het slachtoffer erkenning en daarmee steun om 
door te gaan. 

Politie: handhaving gezag 
De klantgerichter houding van politiemensen wordt door henzelf geproblemati
seerd. Querido e.a. plaatsen de wijziging in houding in historisch perspectief: 
"Vijentwintig jaar geleden gingen politiemensen uit van het geloof in het hogere 
belang dat orde en gezag gehandhaafd moesten worden" (33). De politiepraktijk 
was toen in zichzelf verdeeld: "Dat was het tegenstrijdige. Op straat moesten we 
de baas spelen over burgers, op het bureau moesten we voor de commissaris in de 
houding staan en voor de brigadier salueren. Buiten een leeuw, binnen een lam." 
Oud-adjudant Van der Graft meldt over houding en mogelijkheden van politiemen
sen om buiten regelgeving en hiërarchie om te opereren: Nu rijden ze rustig in een 
dienstauto naar Zandvoort. Toen mochten wij niets. Voor het minste geringste had 
je een straf aan je broek. Je moest het als jong agent niet in je hoofd halen op de 
stoel van de hoofdagent te zitten". 

Ondersteuning van slachtoffers 
Winkel benadrukt de grote waarde van goede slachtofferzorg door de politie: 
"enkele minuten deskundige hulp door een sensitieve politiefunctionaris, direct 
aansluitend op het 
gebeurde, is van meer waarde dan vele uren van professionele counseling op een 
later tijdstip" (34). 

Slachtoffers als informant of medemens 
De slachtoffergerichte aanpak door politiemensen is van het laatste decennium. In 
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het handboek van de Recherche Basis Cursus Amsterdam uit 1986 werden 
slachtoffers nog uitsluitend gezien als getuigen (35). 
De tekst van het handboek ging als volgt: "Zij (d.i. de slachtoffers) zijn dienstbaar 
aan het proces van opsporing: Vaak is de aangever aan emoties onderhevig. Laat 
hem zijn verhaal doen, dan afreageren en behandel daarna de aangifte van fase tot 
fase". 
Het in 1988 geïntroduceerde handboek kenmerkt zich door een veel meer op 
slachtoffers gerichte toonzetting (36). De auteurs refereren aan de Richtlijnen 
Vaillant en benadrukken de noodzaak van klantgericht werken. Hiermee vormde 
deze tekst de aanloop voor de latere Richtlijnen Terwee. 

Raampoort 
Zijn politiemensen in staat om op juiste wijze het verhaal van slachtoffers te horen 
? Zijn zij voldoende uitgerust om slachtoffers op adequate wijze over hun belang
en te informeren ? 
De inspanningen op Politiebureau Raampoort laten zien, hoe dit in zijn werk kan 
gaan. 

CASUS 6.8 Training on the job voor politiemensen (37) 
1) Van oktober 1988 tot juni 1993 kregen Amsterdamse politiemensen 
training op hun gespreksvaardigheid met slachtoffers van misdrijven. 
Bij de opzet van deze training, begonnen op districtsbureau Raampoort, 
vonden de initiatiefnemers de volgende uitgangspunten van belang: 

ondersteuning van slachtoffers door middel van nabezoek door de 
politie; 
verwijzing van slachtoffers voor schadebemiddelingnaar andere in
stanties; 
training on the job voor executieve politiemensen; en 
ondersteuning van betrokken politiemensen door de wijkteamleiding. 

2) In december 1988 werden de bureauleiding en brigadiers geïnformeerd 
over de opzet van het project. Gedurende drie maanden zouden twee 
dienstgroepen worden begeleid bij de opvang van slachtoffers. De praktijk 
leerde al snel dat deze opzet niet ideaal was. Er was een te gering aanbod 
van slachtoffers, de politiemensen waren in aanvang terughoudend. 
3) Er werd besloten de inhoudelijke begeleiding te verlengen en het project 
bij twee nieuwe dienstgroepen te introduceren. Langzamerhand kwamen 
poütiemensen zelf met vragen om consultatie. Het oorspronkelijke plan om 
een enkele dienstgroep drie maanden achtereen begeleiding te bieden 
werd verlaten. Projectgroep en districtsleiding zochten het nu in versnelde 
uitvoering van introductiedagen aan alle dienstgroepen en aansluiting op 
dagelijkse vragen over omgang met slachtoffers. 
4) Het beleid achter dit experiment was tweeledig. Betrokken politiemen
sen wilden door het project de kwaliteit van hun dienstbetoon in algemene 
zin verhogen. Tegelijkertijd wilde men een betere opvang voor slachtoffers. 
Dezen hadden behoefte aan betere informatieverstrekking en erkenning van 
hun slachtofferschap. 
5) Met de uitvoering van het project mikte men op de uitbreiding en verdie
ping van het arsenaal aan handelingsmogelijkheden voor politiemensen. De 
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initiatiefnemers nodigden de cursisten uit om de eigen competentie op
nieuw te waarderen. Dit streven sloot aan op het besef misdrijven vanuit de 
optiek van slachtoffers te bekijken. 
6) Optimale organisatie van het project veronderstelde de aanstelling van 
een inhoudelijke begeleider en van een contactpersoon per politiebureau. 
Deze contactpersoon was een politiefunctionaris. Deze was aanspreekpunt 
voor beantwoording van allerlei praktische vragen. 
7) Het nabezoek bij slachtoffers thuis vormde een belangrijk onderdeel van 
het programma. De duur van een nabezoek bedraagt gemiddeld anderhalf 
uur. Tijdens dit gesprek hadden politiemensen het leerdoel om het gesprek 
binnen een bepaalde tijd af te ronden en voorzover mogelijk het gesprek tot 
de nasleep van het misdrijf te beperken. Het bleek van belang te zijn dat 
politiemensen leerden geen te hoge verwachtingen bij slachtoffers te 
wekken. Ook daarom was goede vaardigheid ten aanzien van het verwijzen 
("netwerkkennis") aan te bevelen. 

Analyse 
Uit de opzet van het programma kwam naar voren dat politiemensen het waar
deerden om op deze wijze kennis te maken met de omstandigheden van slachtof
fers. Het programma stelde politiemensen in staat slachtoffers op pragmatische 
wijze te ondersteunen. Er werd spaarzaam gebruik gemaakt van de mogelijkhe
den van het strafrecht. Slachtoffers werden niet in therapeutische termen gecate
goriseerd. De taal van politiemensen sloot aan op de taal van slachtoffers. 
Bezochte slachtoffers meldden hun tevredenheid over deze 
aandacht en zorg door politiemensen. 

Sensitizing concepts 
Bij het experiment "Raampoort" werd sterk geïnvesteerd in de directe communica
tie tussen slachtoffer en ondersteunende politiefunctionaris. Daarbij werd de 
politiefunctionaris ook het nodige aan eigen handelingsruimte geboden. Zijn werk 
zat in het, naar vermogen, creatieve koppelen. Daarmee werden de mogelijkheden 
van het strafrecht niet terzijde gesteld maar wel gerelativeerd. Betrokken politie
mensen keken in de eerste plaats naar 'hulpbronnen' in de eigen omgeving van 
slachtoffers. 
Het ging erom slachtoffers zoveel mogelijk zeggenschap over hun omstandighe
den "terug te geven". De politiemensen waren erop uit zoveel mogelijk aan 
slachtoffers aansluitende oplossing te bieden. 

Ijkpunten 
Het experiment werd juist tot succes vanwege de belangeloze inzet van deelne
mende politiemensen. Zij waren gemotiveerd om het slachtoffer zo integer 
mogelijk te verstaan. Dit kon ook omdat het experiment op basis van vrijwilligheid 
opereerde. De politiemensen deden mee op basis van persoonlijke (morele) 
overtuiging. 

Vertrouwen op eigen deskundigheid 
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Uit bovenstaande casus wordt duidelijk dat de eerste opvang van slachtoffers een 
zaak van politiemensen zelf kan zijn. 
Ondersteuning van kwaliteit komt voort uit vertrouwen op eigen kracht. Politie
mensen ontdekken bij zichzelf talenten wanneer zij slachtoffers behulpzaam zijn 
bij het hervinden van kracht. Het wordt de taak van de politiefunctionaris om 
slachtoffers in eigen omgeving op te zoeken en hen uit te nodigen hun verhaal, in 
eigen termen, te vertellen. De politiefunctionaris is daarbij vragenstellend bezig 
maar niet vanuit een recherchetechnisch perspectief. Hij probeert om slachtoffers 
'mee te voeren' uit de eerste allesoverheersende schok van het misdrijf. Eveneens 
helpt hij met het, op menselijke maat, aanbieden van informatie over de gang van 
zaken rond onderzoek en eventuele aanhouding van daders. De menselijke maat 
hangt samen met de stijl van informatieverstrekking. Wanneer concreet verteld 
wordt over wat politiemensen aan de zaak deden, valt dit in goede aarde. Dit is 
niet het geval bij officiële, sterk door het strafrecht gekleurde, verhalen. In dat 
geval werkt het taalgebruik afstand scheppend en verkleint de concrete hande
lingsmogelijkheden van slachtoffers (38). 

Verhalen van slachtoffers dagen politiemensen uit om slachtoffers 'mee te voeren' 
naar een situatie van meer competentie. Slachtoffers zijn, bijvoorbeeld wanneer zij 
zich geen voorstelling van de dader kunnen maken, uitermate bang voor iedereen, 
die maar enigszins verdacht lijkt, geworden. Informatieverstrekking over daders in 
kwestie werkte, zo bleek, geruststellend. De daders worden, in de optiek van hun 
slachtoffers, teruggebracht naar het niveau van individueel plaatsbare personen 
(39). 
De participerende politiemensen creëerden voorwaarden tot 'wederkerige besluit
vorming'. De uitnodiging aan slachtoffers om hun verhalen te vertellen en het 
aanbod tot adequate informatievoorziening leidden tot verruiming van het 
handelingsrepertoire van beide partijen. Deze verruiming had enerzijds betrekking 
op de verwerking van het misdrijf en anderzijds op het vermijden van nieuwe 
criminaliteit. Slachtoffers ontwikkelden aanwijzingen voor een in de toekomst 
veiliger gedrag. 

6.3 Kwaliteit door politie en slachtofferhulp te samen 

Communicatie 
Ondersteuning door de politie heeft betrekking op de eerste opvang van slachtof
fers. Deze is van kwaliteit wanneer wordt geappeleerd aan het vermogen tot 
communicatie tussen slachtoffers en hun omgeving, zoals in bovenstaande casus, 
executieve politiemensen. Tussen beide partijen ontstonden aanwijzingen voor 
vaardiger handelen. Walklate geeft aan hoezeer de uitbreiding van het aantal 
'gesprekspartners' rond slachtoffers bijdraagt aan een groter gevoel van veiligheid 
(40). Zij wijst slachtofferhulp in het bijzonder aan als een dergelijke gesprekspart
ner. Politie en slachtofferhulp leveren dan te samen kwaliteit aan slachtoffers. 

Op een aantal politiebureaus in het land is Slachtofferhulp gevestigd. De Stichting 
Slachtofferhulp Amsterdam/Amstelland verzorgt op vrijwel alle politiebureaus in 
de regio spreekuren voor slachtoffers. Dit doet de Stichting ondermeer op het 
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districtsbureau Flierbosdreef. 

CASUS 6.9 Slachtofferhulp in Amsterdam Zuid-Oost; de kunst van 
wederzijds verwijzen (41) 
1) In het voorjaar 1987 uitte Slachtofferhulp Amsterdam een noodkreet aan 
de Amsterdamse politiek. Er moest meer subsidie komen, anders zou de 
Stichting het financieel niet meer bolwerken. Het werd steeds duidelijker 
dat de organisatie had te groeien voor wat betreft het aantal vrijwilligers. 
Het aantal hulpvragers groeide aanzienlijk. 
2) Daarnaast groeide het besef dat er meer actie moest komen naar etnische 
minderheden. Hoe kon je zoiets op herkenbare en aansprekende wijze vorm 
geven ? 
3) In de zomer van 1987 kreeg Slachtofferhulp positief antwoord van Groen 
Links. Vrijwel alle partijen in de gemeenteraad waren benaderd. Slachtof
ferhulp was toen nog onvoldoende onderwerp van landelijke discussie. 
4) Groen Links zorgde voor een incidentele subsidie van vijftienduizend 
gulden. Zij koppelde aan dit bedrag een voorwaarde. Slachtofferhulp moest 
zich inspannen in de benadering van slachtoffers uit etnische minderheden. 
Dit sloeg o.a. op slachtoffers van discriminatie. 
5) Slachtofferhulp ging over tot werving van vrijwilligers, afkomstig uit 
etnische minderheden. 
6) Er was nog iets wat hielp. Districtsbureau Flierbosdreef in Amsterdam 
Zuid-Oost kreeg een nieuwe chef. Deze had via zijn vorige werkplek, dis
trictsbureau Waddenweg in Amsterdam Noord, al kennis gemaakt met 
Slachtofferhulp. Hij wilde ook graag introductie van spreekuren op zijn 
nieuwe werkplek. 
7) Amsterdam Zuid-Oost heeft behoorlijk wat inwoners van niet-Hollandse 
origine. De chef recherche Flierbosdreef was een politieman, die uitdrukke
lijk geloofde in meer dienstbetoon door de politie. 
7) Met de spreekuren kon Slachtofferhulp snel beginnen. Zij koos voor een 
'kleinschalige' aanpak. De medewerkers kozen bij voorkeur voor contacten 
met politiemensen 'in de diepte'. Liever een grondig contact met de 
recherche-afdeling dan een veel minder verplichtend contact met alle 
eenheden in het district. De keuze voor de recherche-afdeling was niet 
willekeurig. Daar bestond, door de steun van de chef, de nodige good-will 
voor Slachtofferhulp. 
8) De twee medewerksters van Slachtofferhulp, die het spreekuur vormga
ven, waren afkomstig van respectievelijk de Nederlandse Antillen en 
Suriname en woonachtig in Amsterdam Zuid-Oost. Zij kregen als taak 
politiemensen aan te zetten tot een slachtoffervriendelijker werkwijze. 
Eveneens lieten zij zien, hoe je met slachtoffers kon werken. Ook hielden zij 
voordrachten voor politiemensen. 
9) De inzet van beide medewerksters werd als waardevol ervaren. Dit was 
te merken aan de mond tot mondreclame voor het spreekuur Slachtoffer
hulp. Er kwamen vele allochtone hulpvragers. Slachtofferhulp deelde haar 
werkruimte met die van de recherche. Verwijzing verliep daardoor goed en 
zonder drempels. Allochtone slachtoffers wisten de weg naar Slachtoffer-
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hulp te vinden. 

Analyse 
De opzet van wederkerige communicatie vraagt om herkenbaarheid en bereik
baarheid van cliënten en ondersteuners. De etnische afkomst van de medewerkers 
van Slachtofferhulp en hun bekendheid met Amsterdam Zuid-Oost leken positief 
te werken. Dit resultaat gaf de medewerkers meer gezag in de ogen van betrokken 
recherecheurs. In deze context ontstond een samenspel tussen slachtoffers, 
Slachtofferhulp en recherche, waarbij een klimaat ontstond waarin slachtoffers 
konden praten over hun gevoelens en handelen voor de onmiddellijke toekomst. 
Slachtoffers, Slachtofferhulp en politie leerden elkaar hoe verbetering van hande
len te bereiken. De inzet van de medewerkers van Slachtofferhulp gaf slachtoffers 
en politiemensen een 'duwtje in de rug'. 

In een vooronderzoek over etnische minderheden en hun gebruik van Slachtoffer
hulp meldden Lempens e.a. dat slachtoffers uit etnische minderheden minder snel 
naar Slachtofferhulp worden verwezen (42). De auteurs geven aan dat dit gegeven 
ondermeer samenhangt met hun geringer bereidheid om aangifte te doen. Deze 
geringere bereidheid hangt samen met taalbarrière, onbekendheid met het 
strafrechtapparaat, angst voor de politie en de illegale status van sommige 
immigranten. 
Geringer verwijzing naar Slachtofferhulp heeft ook te maken met de eigen inschat
ting van politiemensen. Zo bleek uit onderzoek dat de politiemensen allochtonen 
minder snel verwijzen omdat zij vermoeden dat deze eerder beroep kunnen doen 
op de steun van het eigen informele netwerk. Allochtonen zouden, volgens deze 
inschatting, Slachtofferhulp minder nodig hebben. Als dit toch het geval is, dan 
enkel voor regeling van schade. 
De hierboven beschreven inzet van allochtone medewerkers op Flierbosdreef 
weerlegde deze onjuiste veronderstellingen. 

Sensitizing concepts 
De inzet van twee allochtone medewerkers op een anderszins 'wit' bureau maakte 
Slachtofferhulp en politie bereikbaar voor de vele nationaliteiten in Amsterdam 
Zuid-Oost. De medewerkers spraken de 'taal' van de slachtoffers en waren in staat 
te koppelen tussen slachtoffers, politie en andere hulpverlenende instanties in de 
Bijlmer (discretionaire ruimte, kunnen netwerken, kleinschalig arrangement van 
sociale omgeving). 

Ijkpunten 
De medewerksters situeerden zichzelf tussen de vele buitenlandse en allochtone 
slachtoffers en de 'Hollandse' politiemensen; op deze wijze belichaamden zij het 
idee van werkzaam te zijn als kleinschalig opererende tussenpersoon. Door hun 
aanpak won de politie duidelijk aan legitimatie. 

CASUS 6.10 Zelfs de dieven zijn hier aardig 
1) Het succes van ATAS, de Amsterdamse stichting voor hulpverlening aan 
toeristen, die slachtoffer van een misdrijf zijn geworden, hangt voor een 
belangrijk deel samen met haar intensieve samenwerking met de politie. 
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Alle cliënten van de stichting worden doorverwezen na opmaak van de 
aangifte. Verbalisant en ATAS overleggen per cliënt over optimale onder
steuning. Zo ook geldt dit voor onderstaande verslaglegging door Hetty, 
één van de medewerkster van Bureau ATAS (43). 
2) "De telefoon gaat: de politie. Of we twee Amerikaanse dames kunnen 
helpen. Van één van hen is de tas gestolen met alles erin. Nu, daar zijn we 
voor, dus: naar beneden (de aangiftebalie van wijkteambureau Nieuwezijds 
Voorburgwal) om ze op te halen. Het blijken een moeder en haar dochter. 
Aangeslagen maar toch nog opgewekt. "These policemen are so nice". 
3) Moeder had haar tas in een restaurant op de grond gezet en toen zij 
wilde betalen: weg tas! Paspoort, creditcards, ticket, tweehonderd gulden 
in contanten en nog het één het ander: allemaal weg. De sleutel van de 
hotelkamer zat ook in de tas, dus het hotel inlichten, zodat niet intussen 
hun kamer zou worden leeggeroofd. "Oh, you guys do such a wonderful 
job!". 
4) Allereerst de creditcards blokkeren, dan de luchtvaartmaatschappij 
bellen over vervangende tickets, adres geven van het consulaat voor 
paspoorten of laisser-passer-documenten. "We should have something like 
this organization in L.A." 
5) Er komt aardig schot in de zaak, de dames drinken hun kopje thee als er 
twee, in blauw geklede, mannen, stralend in de deur staan. Het zijn twee 
agenten van het bureau Warmoesstraat met de tas. 
6) De dames en ik zijn sprakeloos als alles er nog in blijkt te zitten, behalve 
de tweehonderd gulden. 
De tas was op een duidelijk zichtbare plaats, niet ver van het politiebureau 
neergezet. Onze cliënten zijn tot tranen geroerd en moeder stamelt: "Even 
thiefs are nice here." 

Sensitizing concepts 
De sterkte van ATAS zit vooral in haar vermogen te kunnen netwerken tussen 
gedupeerde toeristen en de politie. Ook in dit voorbeeld worden politiemensen 
aangemoedigd het niet volgens de regels te doen maar de situatie volgens hun 
eigen inschatting te interpreteren. Bij de medewerkster in kwestie is er oprechte 
blijheid dat de gestolen spullen terug worden bezorgd. De politie, Amsterdam in 
z'n geheel, had in de ogen van de Amerikaanse toeristen, duidelijk haar legitimatie 
herwonnen. 
De twee politiemensen waren gebrand op een onmiddellijke oplossing en verleen
den daaraan hun medewerking. Er was voldoende contact tussen de wijkteambu
reaus Warmoesstraat en Nieuwezijds Voorburgwal om snelle levering van de 
gestolen en weer gevonden zaken te bewerkstelligen. 

Ijkpunten 
Met deze gelukkige gang van zaken kregen beide slachtoffers een hart onder de 
riem gestoken. ATAS heeft zoveel bekendheid in het binnenstaddistrict opge
bouwd dat politiemensen aldaar goed op de hoogte zijn van het werk van ATAS 
en onmiddellijk weten te koppelen. Voor toeristen geldt, dat wanneer zij gedu
peerd raken, zij snelle actie nodig hebben en geen strafrechtelijke afhandeling. Bij 
dergelijke actie worden toeristen zelf zoveel mogelijk als probleemoplosser mee-
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uitgenodigd. 
De vrijwillige medewerkers van ATAS zijn bereid tot inzet en verantwoording en 
hebben de wens slachtoffers, gegeven hun tijdelijke kwetsbaarheid, zo belang
eloos mogelijk te ondersteunen. 

6.4 Afsluiting 

In dit hoofdstuk kwam de vraag ter sprake aan welke voorwaarden de omgang 
tussen slachtoffers en politie behoort te voldoen. Bij beantwoording van deze 
vraag kwamen zowel de politie-organisatie als de politie-functionaris aan bod. 

Organisatie en eigen initiatief 
Voor wat betreft de politie-organisatie Amsterdam-Amstelland kenschetste ik 
deze, aan de hand van de theorievorming van In't Veld, als één in omslag. De 
politie herbezint zich op een herdefinitie van haar voortbestaan en probeert 
zichzelf van een "wachters-" naar een publieksgerichte organisatie om te vormen. 
Niet langer reageert de politie-organisatie op gebeurtenissen uit de samenleving 
in termen van discipline, respect voor traditie en hiërarchie en met een scheutje 
fatalisme maar streeft zij ernaar zichzelf als een organisatie met een 'missie', een 
eigen set aan toekomstgerichte doelstellingen neer te zetten. Hierbij tellen 
waarden als onderhandeling met de omgeving, competitie, gebruik van eigen 
initiatief en optimisme. Enige aan strategie bestede zinnen in het Jaarverslag 1996 
van het Regiokorps Amsterdam-Amstelland zijn in dit verband illustratief: "Het 
korps is voordurend op zoek naar een ideale combinatie van leiderschap en 
initiatieven die vanuit de basis komen. Leiderschap is daarom per definitie flexibel 
en vooral situationeel bepaald. Dat wil zeggen dat wij onze doelstellingen, 
kwaliteitseisen en resultaten steeds per locatie bepalen" (44). 
De korpsleiding spreekt veelvuldig over kwaliteit; veelal in de zin van kwaliteit 
van bovenaf. Zij laat zich daarbij ondermeer inspireren door Peters en Waterman 
uit de Verenigde Staten, Imai uit Japan en de Mansbeweging uit Nederland. 

Monopolie en discretionaire ruimte 
De politie is de eerste en meestal de enige toegang naar het strafrecht. Deze 
instantie speelt een strategische rol waar het gaat om het herstel van het rechts
gevoel van door crimininaliteit of verkeersonveiligheid getraumatiseerde burgers. 
In dit hoofdstuk is aan de hand van casusposities geïllustreerd dat de stijl van de 
afzonderlijke politiefunctionaris er zeer toe deed of slachtoffers kwaliteit werd 
geboden. Bleef hij, in termen van In 't Veld's hybride organisatie, bureaucraat en 
verstond hij de Wet Terwee vooral als een tijdsbesparende maar niet tot klant
vriendelijkheid uitnodigende aangifte-procedure? Of maakte hij gebruik van zijn 
discretionaire ruimte om slachtoffers het gevraagde te bieden aan leedverwerking, 
erkenning van slachtofferschap en adequate informatie op het gebied van schade
regeling? Anders gezegd: wist de politie-agent tezamen met slachtoffer en andere 
partijen in het netwerk op de omstandigheden aansluitende kennis ('situated 
knowledge'). Wanneer het laatste het geval is, een aantal casusposities wezen in 
die richting, dan kan over de politie, beter: het wijkteam of de recherche-afdeling 
in kwestie gesproken worden als een 'lerende organisatie'. Zoals bij de casusposi-
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tie besproken, kan de politieleiding daarin een stimulerende rol spelen. Staat zij de 
uitvoerende politiefunctionaris toe, sterker: moedigt zij deze aan om kwaliteit na 
te streven? 

Cultuur en zelfredzaamheid 
Het in 1986, begonnen proces van organisatieverandering van de politie 
Amsterdam-Amstelland heeft eerder de structuur dan de cultuur van de orga
nisatie beïnvloed. Ik vermoed dat het concept van zelfredzaamheid én de uitwer
king van het begrip kwaliteit in termen van sensitizing concepts en ijkpunten 
beter aansluiten op de vraag naar goed dienstbetoon door politiemensen. 
Zelfredzaamheid sluit aan op het idee van wederkerige communicatie tussen 
burgers en politie. Uitvoerende politiemensen, zo blijkt uit de casusposities, zijn in 
staat conform het concept van discretionaire ruimte, slachtoffers te ondersteunen. 
En dat heeft dan betrekking op de cultuur van een organisatie, die zich uitgespro
kener op haar publieksgerichte taak gaat toeleggen. 

Ook Justitie als partij in het netwerk 
Hiermee is de vraagstelling voor wat betreft de politie beantwoord. In het komen
de hoofdstuk ga ik in op de werkwijze van medewerkers bij Justitie. Ook in 
hoofdstuk 7 zoek ik naar antwoord op de vraag hoe ondersteuners van slachtoffers 
metterdaad tot dienstbetoon van kwaliteit zijn aan te zetten. 

Noten 

1) Lipsky (1980): De frontliniewerker ofwel street-level bureaucrat is de functiona
ris onderaan de organisatie-piramide, die metterdaad de kerndoelstelling van de 
organisatie uitvoert. Deze staat in rechtstreeks contact met de gebruiker van de 
diensten. Te denken is aan de maatschappelijk werker, de huisarts, de medewer
ker van Slachtofferhulp en de uitvoerend politiefunctionaris. 

2) In't Veld (1995) 

3) idem: blz. 59: De terminologie ontleent In 't Veld aan Jane Jacobs: Systems of 
Survival; A dialogue on the moral foundations of Commerce and Politics (1992). 
Hybride organisaties opereren met twee met elkaar conflicterende morele syndro
men, twee elkaar tegensprekende strategieën om de organisatie in kwestie 
levensvatbaar te houden. 

4)VanDaalen(1991) 

5) Denkers(1990) 
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6) Schafrat (1982): Vooral het spraakmakende Hawthorne onderzoek uit 1937 
werkte innoverend. Niet technische aanpassing maar aansluiting bij motivatie van 
mensen werkte kwaliteitsverbeterend. De gedachtenvorming van de 'Human 
Resources School' weerspiegelt een grote nadruk op de interne verhoudingen 
tussen leiding en medewerkers. De benadering vertoont alle trekken van een 
sociale technologie en is daarmee uitwerking van het, van daarvoor daterende, 
Scientific Management. Pas in de jaren zestig worden de inhoud van het werk en 
de mogelijkheden van menselijke ontplooiing op het werk instrumenten tot kwali
teitsverbetering . 

7) Peters, Waterman (1982) 

8) Pinchot (1985) 

9)Imai(1986) 

10) Peereboom (1988) 

11) R. OdenMrchen, organisatieadviseur en managementtrainer bij het Politiestu
diecentrum te Wamsveld meldt, in een vraaggesprek met scribent, over een 
belangrijke omslag sinds 1985. Toen kwam de oprichting van de eerste wijkteams 
op gang met de daaraan verbonden afbouw van specialisaties. Toch blijven 
bepaalde functies op centraal niveau intact. Te denken is aan de centrale recher
che, de dienst operationele ondersteuning en de dienst logistieke ondersteuning. 

12) In t Veld (1995): blz. 60 e.v. 

13) Odenkirchen (interview) 

14) Wijkteam Balistraat: Ontwerp van beleid 1989-1990; Amsterdam, 1990 

15) Projectgroep Organisatiestructuur: Politie inverandering; Den Haag, 1978: blz. 
91 

16) Cordie (1993) 

17) Fijnaut C. en Moerland H.: Politiële wijkteams en de angst voor misdaad; in: 
Winkel en Van der Wurff (1990): blz. 129 e.v.: In tegenstelling tot de Verenigde 
Staten was in Nederland bestrijding van angstgevoelens geen uitgangspunt bij de 
opzet van wijkteams maar vermindering van deze gevoelens wel feitelijk effect. 

18) Morganthau T. e.a.: The war at home: how to battle crime; Newsweek, 25 
maart 1991: blz. 29: Wijkteamgerichte surveillance in Chicago draagt bij tot een 
beter contact tussen publiek en politie. Dit leidt tot vermindering van angstgevoe
lens bij (potentiële) slachtoffers. Het publiek doet daarom vaker een beroep op de 
politie. Deze kan met meer kennis van zaken over de buurt optreden. 
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19) Cordie (1993). 

20) idem: de auteur geeft aan dat men het bij meer gangbare organisatieverande
ring zoekt in verandering van strategie, structuur, systemen en procedures. Cordie 
pleit voor verandering in termen van houding en cultuur. 

21) Denkers (1990): blz. 83 e.v. 

22) idem: blz. 31 

23) In 't Veld (1995): blz. 61 

24) Denkers (1993): blz. 8 e.v. De auteur somt een aantal uitgangspunten op voor 
contextaansluitend handelen. Iets onverwachts doen, angst overwinnen, autono
mie behouden, zorgen niet de zoveelste klootzak te zijn, bij je leest blijven, op 
gelijke hoogte gaan zitten, op volle breedte aanspreken, judo-en, het gemeen
schappelijke zoeken zijn voorbeelden van handelen waarbij politiemensen zich 
kunnen bevrijden van belemmerende extensions. 

25) Deze case is samengesteld op basis van een interview door scribent aan drs. 
N. Toenders, de projectmedewerker zelfredzaamheid aan het vijfde politiedistrict 
te Amsterdam 

26) Denkers (1993): blz. 14 e.v. De auteur wijst op vijf gebieden waar het besef van 
zelfredzaamheid versterkt kan worden. Hij duidt deze gebieden aan als gedrags
modaliteiten. Deze zijn achtereenvolgens: conflictoplossing, assertiviteit, zelfdisci
pline, dienstbetoon en sociale betrokkenheid. 

27) Van den Boomen (1993): blz. 77 e.v. 

28) Van Schie, Wiegman (1992): blz. 40 

29) idem: blz. 38 

30) Soetenhorst-de Savornin Lohman (1990): blz. 130 e.v. 

31) Wemmers (1996) 

32) idem: uit het onderzoek blijkt dan ook dat respondenten doorgaans meer te 
spreken zijn over het dienstbetoon door de politie dan die door het Openbaar 
Ministerie. Met de laatste instantie is er veel minder kans op een persoonlijk 
contact. 

33) Smits H.: Het late gelijk van Provo; in: Vrij Nederland, 29 september 1990 

34) Zwanenburg en Winkel (1990): uit onderzoek bleek ondermeer dat effectieve 
vermindering van angst optreedt wanneer de politiefunctionaris slachtoffers thuis 
opzoekt. 
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35) Bureau Opleidingen Gemeentepolitie Amsterdam: Handboek RBC; Amsterdam 
1986 

36) Projectgroep Recherche Basis Cursus Zutphen: Recherche-le-ren; Zutphen, 
1988 

37) Barkhuis (1990) 

38) Denkers (1993): blz. 213 e.v. 

39) idem 

40) Walklate (1989): De auteur refereert aan het 'coinmunity-safety'-programrna 
van Bright: Community Safety, crime prevention and local authority; in: P. Wilmott 
(red.) Policing and the Community, Police Studies Institute Discussion Paper 16; 
London, 1987 

41) Het project slachtofferhulp Flierbosdreef wertd vormgegeven door de mede
werkers B. Alexander-Robles en B. van Putten van de Stichting Slachtofferhulp te 
Amsterdam 

42) Assa, Lempens, Ontas (1996) 

43) ATAS: Vijf jaar steun en toe(rist)verlaat; publicatie ter gelegenheid van het 
vijfjarig bestaan van Bureau ATAS; Amsterdam, 1996 

44) Regiokorps Politie Amsterdam-Amstelland: Jaarverslag 1996; Regiopolitie 
Amsterdam-Amstelland; Amsterdam, 1997 
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HOOFDSTUK 7 

SLACHTOFFERS EN JUSTITIE 

7.1 Inleiding 

Op zoek naar kwaliteit 
Ook in dit hoofdstuk komt het streven naar kwaliteit, in de betekenis van een 
zinvolle ervaring van het slachtofferschap en de herwinning van zeggenschap 
over het eigen leven, centraal aan bod. De aandacht gaat hier vooral uit naar de 
verhouding tussen slachtoffers en het justitie-apparaat. 

Deze verhouding geldt niet als vanzelfsprekend. In dit hoofdstuk meld ik over de 
vertrouwenskloof tussen burgers en overheid, waar het de aanwezigheid van veel 
voorkomende criminaliteit en de opvang van de gevolgen daarvan aangaat. 
Justitie ontwikkelt menige strategie om haar optreden te rechtvaardigen. In deze 
legitimatie-slag verwijst zij nadrukkelijk naar het belang van slachtoffers. Zij stelt 
in haar aanpak naar verbetering te willen streven. 

In dit hoofdstuk ga ik na of het justitiële streven aanknopingspunten biedt voor de 
verwezenlijking van het soort kwaliteit, zoals ik dat heb omschreven. 

Omslag, crisis van het strafrecht en noodzaak van rechtvaardiging 
Evenals de politie beschikken het Openbaar Ministerie en de strafrechter over een 
monopoliepositie. Zij zijn voor slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen 
uiterst terzake doende instanties. Strafrechtelijke genoegdoening kan zonder hen 
niet plaatsvinden. 
In het vorige hoofdstuk vertelde ik over de politie als een organisatie in omslag, 
een 'hybride' organisatie die op zoek is om met een nieuwe marktgerichte strate
gie haar continuïteit veilig te stellen. 
Ook de instituten van officier en strafrechter verkeren in een dergelijke 'hybride' 
omslag. Het strafrechtstelsel staat onder druk. Steeds minder mensen waarderen 
het stelsel "at face value". Justitie is genoodzaakt haar werkwijze op een steeds 
breder gebied te rechtvaardigen. Justitie heeft de uitdaging het strafrechtappa-
raat als lerende organisatie in te richten. 

Dit strafrechtstelsel is geruime tijd op zoek naar hetgeen te definiëren is als 
kwaliteit. Insteek voor dit streven is het debat over de crisis van het strafrecht en 
de noodzaak zich meer de richten op de omstandigheden en belangen van 
mensen, die getroffen zijn door criminaliteit. 

Betekenis van het strafrecht, perspectief voor slachtoffers, vertrouwenskloof? 
Daarbij gaat het ondermeer om de vraag op welke wijze betrokkenen, dat zijn 
slachtoffers, daders en het publiek, betekenis toekennen aan strafrecht en crimi
naliteit. Het grote publiek ervaart het strafrecht niet als vanzelfsprekend zinvol 
zoals dat enige decennia geleden nog gold. Van der Vijver en Bouttelier problema-
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tiseren dit gegeven. Zij bieden aanknopingspunten voor een definiëring van 
"kwaliteit van onderop" met betrekking tot de omgang met slachtoffers door 
Justitie. 
In deze is Wemmers' opmerkelijke bevinding van belang, die aangeeft dat niet 
zozeer een letterlijke navolging van de Wet Terwee als wel een respectvolle 
benadering van slachtoffers tot een gevoel van genoegdoening leidt. In het 
algemeen vinden slachtoffers dat de politie het op dit punt beter doet dan het 
Openbaar Ministerie. Dit hangt dan samen met de mogelijkheid van veelvuldiger 
persoonlijk contact. Blijft een respectvolle benadering van slachtoffers door politie 
of openbaar ministerie achterwege, dan draagt dit bij tot een vertrouwenskloof 
tussen slachtoffer en overheid. Goede slachtofferzorg is daarmee voor Justitie 
geen gunst maar een kwestie van eigenbelang. 

Initiatieven 
Ook daarom zijn recente initiatieven van belang, die kwaliteit op het niveau van 
de praktische uitvoering beogen. Te denken is aan de invoering van de Regelge
ving, inmiddels Wet Terwee. Evenzeer is te verwijzen naar diverse initiatieven 
van dading in het land (tot en met 1996 in de Amsterdamse en Rotterdamse 
arrondissementen; op dit moment gaande in arrondissement Breda). Deze be
treffen projecten Strafrechtelijke Dading, waarbij de schaderegeling tussen 
slachtoffer en dader buiten de sfeer van het strafrecht plaatsvindt. In dit verband 
mag ook gewezen worden op de experimenten "Justitie in de Buurt", gestart in de 
arrondissenten Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Maastricht (Haarlem is in 
voorbereiding). Het voordeel van deze experimenten is de mogelijkheid van 
directe benadering van betrokkenen en korte procedures. 
Zo ook is nu door Reclassering en Slachtofferhulp Nederland een experiment 
conflictbemiddeling (mediatie) in werking gesteld. 

Last but not least wijs ik op een enige jaren geleden gehouden experiment 
schadebemiddeling op het Politiebureau De Mirandalaan in Amsterdam. 

Voorwaarden voor kwaliteit 
Mijn rapportage over diverse van deze experimenten, die worden gepresenteerd 
in de vorm van casusposities, verbind ik aan de vraag inhoeverre bij deze initiatie
ven de sensitizing concepts en ijkpunten toepasbaar zijn. De beantwoording 
daarvan leidt tot nadere formulering van de voorwaarden waaronder kwaliteit aan 
slachtoffers is te leveren. Het mag inmiddels voor zich spreken dat het concept 
van discretionaire ruimte daarin een centrale plaats vervult. 

7.2 Kwaliteit van het strafrecht? 

7.2.1 Het strafrecht als zinvol beleefd? 

Preventie 
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Op de vraag in welke mate het strafrecht als zinvol wordt ervaren, antwoord Van 
der Vijver door verwijzing naar zijn doelstellingen (1). Het strafrecht, zegt hij, is 
gericht op de instandhouding van de openbare orde ofwel het nu aanwezige 
maatschappelijke systeem. Het strafrecht wordt dan voorgesteld als een verdedi
ging tegen datgene wat het maatschappelijk systeem, men spreekt ook van 
maatschappelijk welzijn, bedreigt. Straffen, zegt men, is nodig in verband met de 
algemene normbevestigende werking, die van de straf zou uitgaan. Een met 
negatieve sancties optredende overheid draagt ertoe bij dat burgers zich aan de 
wet houden. 
Zo ook richt het strafrecht zich op de afzonderlijke dader. Het strafrechtelijk 
optreden verhindert de dader verdere strafbare feiten te plegen. Met deze tweede 
doelstelling van het strafrecht beoogt men de dader te straffen opdat deze niet 
nogmaals tot criminaliteit overgaat. 

Vergelding en herstel van rechtsgevoel 
Vergelding ziet men als de derde doelstelling van het strafrecht. Men onder
scheidt twee benaderingen van het begrip vergelding. De metafysische vergel
ding, zegt men, hangt samen met de notie van rechtvaardigheid in algemene zin. 
Daarnaast is er de empirische vergelding. De strafrechtprocedure werkt als 
publieke reactie op de wraakgevoelens van degenen, die door het misdrijf zijn 
gedupeerd. 

De laatste decennia, legt Van der Vijver uit, zijn pogingen ondernomen het 
strafrecht te vervangen door andere systematieken als conflictoplossing en 
gedragsbeïnvloeding. Overigens zijn deze initiatieven verre van nieuw. Zij 
verschijnen wel in een eigentijds jasje. 

Consumentenperspectief 
Naast instrumentele doelstellingen heeft het strafrecht ook een machtsnormeren-
de functie. Deze functie dient ter bescherming van de dader tegen een te vrijmoe
dig optredende overheid. In dit verband refereert Van der Vijver aan de tegenbe
weging. Twee belangrijke exponenten van deze beweging zijn het due process 
model en het consumentenperspectief. De voorstanders van het due process 
model leggen de nadruk op de gelijkwaardigheid van de diverse procespartijen, in 
het bijzonder de strafrechter en de dader. Bij het consumentenperspectief dienen 
de belangen van de gebruikers van het recht, waaronder slachtoffers, centraal te 
staan. 
De pleitbezorgers van dit perspectief kennen de rechter een belangrijke functie toe 
in de oplossing van maatschappelijke conflicten. Diens interventie zou moeten 
bestaan uit een evenwichtige afweging van alle betrokken belangen. 

Hybride organisatie 
Uit deze overzichtsstudie van Van der Vijver verschijnt het strafrechtapparaat als 
kenmerkend voorbeeld van een hybride organisatie (2). Aan de ene kant geldt er 
het belang van de zorg voor bescherming en instandhouding van de rechtsorde. 
Aan de andere kant, en dat zal ook verderop blijken in dit hoofdstuk, wordt 
Justitie voorgesteld als een organisatie die kwaliteit heeft te leveren aan burgers. 
Medewerkers bij Justitie worden aangemoedigd om dienstverlening 'op maat' te 
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bieden, bijvoorbeeld aan slachtoffers van misdrijven. 

7.2.2 De afschaffing van het strafrecht? 

Publieksvriendelijkheid consequent doorgetrokken? 
Naast de erkenning van het slachtoffer als klant, zoals deze bijvoorbeeld spreekt 
uit de Wet Terwee zijn er ook stromingen die het strafrecht als zodanig ter 
discussie stellen. Het strafrecht is vanuit die visie ongeschikt om slachtoffers ter 
wille te zijn. De civiele procedure biedt meer mogelijkheden omdat daarin het 
slachtoffer juridische partij is. 

Je zou deze beweging als een consequente doortrekking van een publieksgerichte 
benadering kunnen voorstellen. De voorstanders van deze benadering zien het 
strafrecht als onmenselijk. Zowel daders als slachtoffers worden door de 
strafrechtprocedure gekleineerd. Beiden spelen daarin geen rol van betekenis. Het 
strafrecht zou er vooral zijn voor de instandhouding van de bestaande maatschap
pelijke verhoudingen. 
Daders en slachtoffers, zo stellen de voorstanders, worden beter bediend door de 
abolitionistische benadering. Het misdrijf wordt dan beschouwd als een conflict 
tussen twee personen. Zij beiden dienen dit conflict dan ook op te lossen. Dit 
model levert een grotere mate aan menselijkheid dan het strafrecht. Het laatste 
zou, gegeven het inquisitoire karakter daarvan, meer problemen oproepen dan 
oplossen (3). Bij deze aanpak spelen waarden als vermijding van geweld, de 
totstandbrenging van overeenkomsten op basis van vrijwilligheid, eigen inititatief 
en een optimistische mensvisie. 

Een sprekend voorbeeld van een civiele benadering is het, de laatste decennia 
opkomende, straat- en contactverbond. Slachtoffers van mishandeling en/of 
sexueel geweld kunnen op deze manier hun juridische bescherming tegen een 
gewelddadige ex-partner verkrijgen. Hier is vooral de notie van belang dat deze 
regelgeving slachtoffers toestaat de zeggenschap over eigen leven te herwinnen. 

7.2.3 Veranderingen in de strafrechtstoepassing; groei van het aantal delicten 

Toename van criminaliteit 
De recente veranderingen in de strafrechtstoepassing hangen, aldus Van der 
Vijver, samen met ontwikkelingen op het gebied van de criminaliteit. Hij wijst op 
de forse groei van het aantal misdrijven de afgelopen decennia (zie hoofdstuk 2). 
Daarnaast is ook het aantal gedragingen, dat strafbaar is gesteld, toegenomen. Zo 
is er sprake van groei van het aantal delicten met betrekking tot het milieu en het 
betalingsverkeer. 
De criminaliteit is in complexiteit toegenomen. Haar organisatiegraad strekt 
verder dan voorheen. De misdaad heeft, meer dan vroeger, het 'reguliere leven' 
'geïnfiltreerd'. 

Groei van en toenemende druk op Justitie 
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Deze veranderingen maken het overheidsoptreden met betrekking tot de bestrij
ding van misdrijven ingewikkelder. Het justitiële apparaat is de laatste tientallen 
jaren fors gegroeid. De selectiviteit van opsporing en vervolging is vergroot. Dit 
betekent dat het aantal zaken, waarin wordt vervolgd, verhoudingsgewijs is 
afgenomen. Datzelfde geldt voor het opsporingspercentage; dit is de afgelopen 
jaren dramatisch gedaald. Desondanks blijft, gegeven de totale groei van de 
misdaad, de druk op het strafrechtsstelsel groot. Het lijkt alsof Justitie door de 
beperkingen van de strafprocessuele regels, aan effectiviteit in de bestrijding van 
criminaliteit, verliest. 
Alternatieven voor strafrecht als alternatieve straffen, dading, bestuurlijke 
preventie en vergroting van sociale zelfredzaamheid worden gezien als manieren 
om de werkdruk van het strafrechtstelsel te verminderen. 

7.3 Slachtoffers en de crisis van het strafrecht 

7.3.1 Crisis 

Strafrecht niet meer vanzelfsprekend 
Het strafrecht vormt naast hulpverlening en gezondheidszorg een instrument om 
de openbare orde te handhaven (4). 
Het strafrechtapparaat sluit diegenen uit, die deze orde bedreigen of verstoren. 
Deze uitsluiting gebeurt door fysieke dwang of door middel van het gesproken 
woord. Dit woord omvat niet alleen een reeks ge- en verboden. Het sluit ook aan 
op een door de samenleving gedragen streven naar wat men als redelijk en waar 
ervaart (5). 
De huidige rechtshandhaving wordt door menigeen niet meer als vanzelfsprekend 
geaccepteerd (6). De vraag naar recht neemt toe. Het aanbod blijft achter bij een 
groeiende behoefte. Instellingen die zich met het recht bezighouden, raken 
overbelast. Dit leidt tot verlies aan kwaliteit en geloofwaardigheid, niet in de 
laatste plaats voor slachtoffers (7). 

Niet geloofwaardig voor slachtoffers? 
Voor Leyten, oud-procureur generaal en belangrijk opinion-leader in deze discus
sie, is het strafrechtapparaat naar zijn aard niet ingericht op slachtofferhulp (8). 
Dergelijke ondersteuning, vindt hij, hoeft het strafrecht ook niet te bieden. Aan
dacht voor slachtoffers mag niet in de weg staan van waarborgen voor een 
fatsoenlijke rechtsgang voor daders. Het ernstig nemen van slachtoffers kan, 
volgens hem, in de vorm van materiële slachtofferhulp. Leyten denkt aan de 
vergroting van schaderegelingsmogelijkheden via de strafrechter. De opbrengsten 
van boetes zou aan slachtoffers kunnen worden toegekend. 
Steenhuis constateert een ernstig verlies aan geloofwaardigheid voor het straf
recht (9). Het werkelijke opsporingsniveau is lager dan (potentiële) daders 
dachten. Veel delicten blijven ongestraft. 

Normen minder effectief? 
De effectiviteit van normen neemt af. Daders zullen de kans op straf als een niet-
noemenswaardig risico afschrijven. Potentiële daders zullen gemakkelijker dan 
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vroeger tot overtreding vervallen. "Law-abiding citizens" zullen zich afvragen of 
het zinvol blijft allerlei normen overeind te houden. Steenhuis vraagt zich af of de 
overheid niet steeds meer haar aanspraak op loyaliteit mist (10). De handhaving 
van het recht mag daarom niet slordig, onberekenbaar of ondoorzichtig worden. In 
deze visie is het strafrecht één van de manieren van rechtshandhaving. Bij 
toenemende normovertreding, bij toenemend slachtofferschap zou men het 
strafrecht alleen daar moeten toepassen, waar ook effect is te verwachten. 

Strafrecht niet behulpzaam 
De neiging tot aanpassing aan ofwel overtreding van normen duidt Lissenberg 
aan als 'moreel kapitaal' (11). Niet iedereen beschikt over evenveel moreel kapitaal. 
In het algemeen zien burgers ervan af om zelf het heft in handen te nemen als zij 
slachtoffer of getuige worden van een misdrijf. Toch zal het strafrecht hen lang 
niet altijd behulpzaam zijn. Deze slachtoffers hebben het gelijk aan hun kant. Maar 
zij beschikken over te weinig invloed ofwel moreel kapitaal om het recht aan hun 
kant te krijgen. 
Het vrijlaten van aanranders, onder verwijzing aan een tekort aan cellen, is 
daarvan een schrijnend voorbeeld. 

7.3.2 Waarheidsvinding in het strafrecht 

Inquistoire toonzetting 
Bal verklaart de negatieve werking van het strafrecht ten behoeve van slachtoffers 
uit het wezen van de strafrechtspraak (12). Hij doet dit door typering van de 
verbale interactie tussen strafrechter en verdachten. Het type van waarheidsvin
ding door de strafrechter verschilt van de waarheidsvinding in het, wat Bal noemt, 
"filosofisch-dialogische model" (13). De inquisitoire gesprekstoon geldt niet alleen 
voor daders maar ook voor slachtoffers. Deze toonzetting staat haaks op de 
noodzaak van leedverwerking, erkenning van slachtofferschap en adequate 
informatieverschaffing. 

7.3.3 Mijden van het strafrecht 
Daarom adviseert Van Driem slachtoffers van seksueel geweld het strafrecht te 
mijden (14). De gang langs politie, rechter-commissaris en officier van justitie stijft 
slachtoffers in hun gevoel medeschuldig te zijn aan het misdrijf. Hun recht op 
privacy wordt door de media onvoldoende gerespecteerd. Slachtoffers en hun 
advocaten hebben geen wezenlijke functie tijdens de terechtzitting. De toonzet
ting van advocaten van verdachten is te suggestief. Rechters zijn bang, aldus Van 
Driem, om slachtoffers een te ruime plaats in de procesgang te gunnen (15). Deze 
omstandigheden marginaliseren slachtoffers opnieuw, waarbij het eerder bespro
ken mechanisme van "blaming the victim" onverkort optreedt. 

7.3.4 Een nieuwe functie voor het strafrecht 

Een functie voor slachtoffers 
Groenhuijsen en Penders zien wel een functie voor het strafrecht voor slachtoffers, 
mits dit recht ten gunste van slachtoffers verandert (16). Het strafrecht zou aan 
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geloofwaardigheid winnen wanneer nadrukkelijk wordt verwezen naar de positie 
van slachtoffers. 
Van Dijk pleitte, in 1983 al, voor de toekenning van een nieuwe functie aan het 
strafrecht (17). Afschrikking en vergelding in de richting van (potentiële) daders 
zou onvoldoende zijn. Het strafrecht zou haar rechtsgrond eerder moeten ontlenen 
aan haar functie voor slachtoffers, bijvoorbeeld waar het gaat om herstel van 
rechtsgevoel door goede informatieverstrekking en effectieve schaderegeling. 

Bescherming van zwakkeren 
Cohen vindt het willen mijden van het strafrecht naïef en achterhaald (18). Het 
strafrecht heeft, zegt hij, ontegenzeggelijk een functie. Hij wijst op haar rol in de 
bestrijding van de criminaliteit op straat en de bescherming van zwakken en 
onderdrukten. Met deze gedachte wordt het strafrechtapparaat uitgedaagd op 
haar functie als dienstverlener naar slachtoffers. Deze uitbreiding van taken zou 
moeten samengaan met een versterking van de reclassering, de opzet van 
alternatieve straffen en de totstandkoming van goede ondersteuning van slachtof
fers. Deze dienstverlening kan op zoek naar alternatieven voor het strafrecht, zoals 
conflictregeling tussen verdachten en benadeelden. Cohen pleit voor handhaving 
van het strafrechtapparaat. Het zou er juist moeten zijn voor de bescherming van 
de zwakkeren. 
Maar de praktijk laat het tegendeel zien. Toegegeven, het strafrecht legitimeert 
zich door de functie naar slachtoffers. Maar, ondanks lippendienst, maakt de 
praktijk dit onvoldoende waar, hetgeen bijdraagt aan de kloof tussen strafrecht en 
slachtoffers c.q. zwakkeren in de samenleving. 

7.3.5 Productie van geloofwaardigheid 

Normvervaging en vrijblijvendheid 
Zoals in Hoofdstuk 1 en 3 ter sprake kwam, wordt de toename van de veel voorko
mende criminaliteit, waarvan burgers last hebben en het onvermogen van het 
strafrechtapparaat daarmee adequaat om te gaan steeds meer als probleem 
ervaren (19). Bestuurders spreken over normvervaging en gebrek aan burgerzin. 
De ontzuiling van de afgelopen decennia zou tot de verdwijning van de sociale en 
morele kaders hebben geleid. In de jaren zestig en zeventig werden de gezagsver
houdingen doorbroken en zou de tolerantie tegenover afwijkend gedrag zijn 
omgeslagen naar vrijblijvendheid en gebrek aan sociale controle. 

Overheid verliest haar normgevende functie 
Boutellier maakt bezwaar tegen deze gesimplificeerde redenering over normverva
ging (20). Bij een dergelijke redenering wordt de rol van het staatsapparaat zelf 
niet geproblematiseerd. Hij wijst op een zich steeds verder uitgebreide regel
geving en het, sinds het begin van de jaren tachtig ingezette, no-nonsense beleid. 
De overheid zou zelf haar normgevende functie hebben verloren en daarom 
hebben bijgedragen aan de, door velen geconstateerde, kloof tussen overheid en 
burgers. 

Kloof tussen overheid en burgers 
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Door secularisering en de ontstane kloof tussen overheid en bevolking komt de 
geloofwaardigheid van het strafrecht onder druk te staan. Het strafrecht komt voor 
de taak te staan de eigen morele bestaansgrond te definiëren en uit te dragen. 

7.4 Strategieën ten behoeve van slachtoffers vanuit het strafrechtstelsel; 
meer aandacht voor kwaliteit ? 

7.4.1 Plaatsbepaling 

Meer kwaliteit? 
In de paragrafen 7.2 en 7.3 bood ik een overzicht van uitspraken van auteurs, die 
zich op een of andere wijze, de vraag stelden naar de productie van recht van 
meer kwaliteit. Daarbij lijkt de notie van het justitieapparaat als een organisatie in 
omslag van belang. Justitie wordt niet langer "at face value" geaccepteerd; 
betrokkenen bij Justitie problematiseren haar werking; de acceptatie van dit 
apparaat is inzet van overdenking; men koerst naar een moderne organisatie, die 
veel meer dan voorheen kiest voor een publieksgerichte benadering. Deze benade
ring omschrijven zegslieden bij Justitie als een streven naar meer kwaliteit. 

Verlies aan effectiviteit 
Auteurs verwijzen naar de sterk toegenomen werkdruk van het strafrechtappa-
raat. Deze toename lijkt de effectiviteit van het apparaat aan te tasten, zowel waar 
het gaat om de bestrijding van misdrijven als om de bejegening van slachtoffers, 
die door deze misdrijven zijn benadeeld. 

Het verlies aan effectiviteit tast de geloofwaardigheid van het strafrechtstelsel 
aan. De auteurs leggen uit dat de oorzaak hiervan niet alleen bij Justitie en politie 
is te zoeken. De afgelopen drie decennia heeft de maatschappelijke consensus 
over wat wel en niet toelaatbaar is, sterk aan duidelijkheid ingeboet. Het straf
rechtstelsel, stelt men, zal nu, meer dan voorheen, zijn eigen geloofwaardigheid 
moeten produceren; anders gezegd zal meer marktgericht moeten opereren. 

Afschaffing van het strafrecht? 
Met dit perspectief voor ogen pleiten sommigen voor afschaffing van het straf
recht. Deze pleitbezorgers kwalificeren het strafrecht als onmenselijk. Anderen 
zien voor het strafrecht wel een functie. Zij geven aan dat het strafrecht meer zou 
moeten worden ingericht naar de omstandigheden en belangen van slachtoffers. 
Een dergelijke verandering zou niet alleen de slachtoffers ten goede komen maar 
draagt ook bij tot een steviger morele basis voor het strafrechtsstelsel. Anderen 
pleiten voor een sterkere functie van het strafrecht maar dan met nadrukkelijke 
verwijzing van hun (publieksgerichte) rol voor slachtoffers. 
Een dergelijk pleidooi creëert ruimte. In de eerste plaats staat het aan het straf
recht toe zich bescheidener op te stellen. Met minder pretentie dan voorheen én 
een realistischer kijk op de dagelijkse werkelijkheid kan worden nagegegaan in 
hoeverre het strafrecht bijdraagt aan schadebeperking voor slachtoffers. Zo'n 
aanpak op micro-niveau biedt concrete kansen op handelingsverruiming voor 



139 

slachtoffers en medewerkers aan het parket te samen. Bovendien verraadt zo'n 
aanpak realiteitszin. Het strafrecht zal blijven. Het gaat er dus om het zo slachtof-
fervriendelijk mogelijk in te richten. 

Slachtoffervriendelijk; naar meer kwaliteit? 
In de volgende paragraaf volgt een beschrijving van de introductie Regelgeving 
Terwee in Dordrecht en Den Bosch en van de werking van het Project Dading in 
Amsterdam. Met beschrijving van deze aanzetten tot 'slachtoffervriendelijk' 
strafrecht probeer ik aan te tonen op welke wijze slachtoffers versus het straf -
rechtstelsel aan kwaliteit winnen. 
Deze presentatie gaat te samen met in vorige hoofdstukken ontwikkelde methodi
sche noties. Vooral het concept van discretionaire ruimte en daarmee de notie van 
kwaliteit van onderop zullen daarbij aan bod komen. 

7.5 Regelgeving Terwee 

7.5.1 Introductie van deze regelgeving 

Opvang van slachtoffers 
Zoals ik eerder aangaf bestaan sinds april 1987 de zogeheten Richtlijnen Vaillant. 
Deze richtlijnen hebben betrekking op de omgang van politie en Openbaar 
Ministerie met slachtoffers van misdrijven. De Richtlijnen Vaillant vormden een 
uitvloeisel van de eerdere aanbevelingen van de Commissie De Beaufort. Deze 
aanbevelingen hadden uitsluitend betrekking op de bejegening van slachtoffers 
van seksueel geweld. 

De Richtlijnen Terwee zijn, op hun beurt, een verdere uitwerking van de Richtlij
nen Vaillant. De nieuwe richtlijnen bieden voorzieningen voor de opvang van 
slachtoffers, maar van een tastbaarder gehalte dan de voorgaande aanbevelingen 
en richtlijnen. 
Zo geven de richtlijnen, inmiddels Wet Terwee, aanwijzingen voor achtereenvol
gens correcte 'bejegening' van en informatieverstrekking aan slachtoffers, de 
werking van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en de schaderegeling tussen 
verdachten en benadeelde slachtoffers (21). Politie en Openbaar Ministerie 
worden nu nadrukkelijk gewezen op hun taak bij de totstandkoming van een 
schaderegeling tussen daders en slachtoffers. 

Deze regelgeving werd, als experiment, ingevoerd in de arrondissementen 
Dordrecht en Den Bosch per 1 april 1993. Het Ministerie van Justitie voerde de 
regelgeving voor het hele land per 1 april 1995. 

7.5.2 Verbinding met slachtofferhulp 

Met de invoering van 'Terwee' beoogt de wetgever meer daadwerkelijke activitei
ten van politie en justitie naar degenen, die door een misdrijf zijn gedupeerd. 
Beide instanties worden opgeroepen om op tastbare wijze aan slachtofferzorg te 
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doen. 
In deze verwijst de wetgever naar drie hoofdpunten met betrekking tot de 
taakstelling van politie en justitie teneinde slachtoffers adequate ondersteuning te 
bieden. 
In reactie daarop kwam de landelijke vereniging Slachtofferhulp tot formulering 
van een aantal voorwaarden (22), waarbij het publieksgerichte karakter van 
Terwee nog verder werd geaccentueerd. Deze voorwaarden betroffen de netwerk
vorming en samenwerking tussen slachtofferhulp, strafrechtapparaat en andere 
relevante instanties. 

7.5.3 Terwee effectief? 

De experimentele invoering van Terwee ging samen met de uitvoering van 
onderzoek. 
Met een eerste onderzoek stelde men vragen aan slachtoffers voordat de Wet 
Terwee was ingevoerd (23). 

Een aanzienlijk deel van de respondenten meldde niet gevraagd te zijn naar hun 
wensen met betrekking tot informatieverstrekking of schadevergoeding (24). Zij 
zeiden niet onverdeeld tevreden te zijn met de opvang door de politie. Men was 
nog minder tevreden over de bejegening door het Openbaar Ministerie. Slechts 
een kleine minderheid, te weten 11 %, vond dat deze instantie naar behoren 
werkte. De onderzoekers concludeerden dat het uitblijven van informatieverstrek
king in combinatie met een minimum aan persoonlijk contact negatief werkte op 
de beleving en het rechtsgevoel van slachtoffers. Deze bevinding kwam terug in 
het, in 1996 uitgevoerde, onderzoek van Wemmers (25). 

Vertrouwenskloof 
De onderzoekers wezen op de noodzaak van een respectvolle behandeling van 
mensen, die door een misdrijf in materieel of immaterieel opzicht zijn benadeeld. 
Zo'n respectvolle behandeling leidt tot tevredenheid over de verrichtingen van 
politie en Openbaar Ministerie. Daarbij ging het niet zozeer om een letterlijke 
navolging van de richtlijnen Terwee als wel om het erkend worden als slachtoffer. 
Wanneer slachtoffers onheus worden behandeld door het strafrechtapparaat 
neemt hun steun voor deze autoriteiten af. Wanneer mensen niet goed worden 
opgevangen, wordt de vertrouwenskloof tussen burger en overheid alleen maar 
groter. 

7.5.4 Dordrecht 

Het Dordtse arrondissement vormde één van de twee proefprojecten voor de 
invoering van de Regelgeving Terwee (26). De initiatiefnemers tot het experiment 
nodigden de betrokken instanties als politie, Openbaar Ministerie, Slachtofferhulp, 
Reclassering, de Raad voor Kinderbescherming en het plaatselijke Bureau Alterna
tieve Straffen uit om aan de slag te gaan. De netwerkpartners voelden zich als in 
het spreekwoordelijke 'glazen huis'. Zij wilden zichzelf niet toestaan het experi-
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ment te laten mislukken. 

Casus 7.1: Terwee en de taak van Slachtofferhulp Dordrecht; discretio-
naire ruimte schept mogelijkheden voor betrokkenen. 
1) Het was het Bureau Slachtofferhulp in Dordrecht van meet af aan duide
lijk dat een heldere afbakening van taken en verantwoordelijkheden (!) 
tussen de verschillende instanties belangrijk was. De politie en het Open
baar Ministerie zouden, gegeven hun taakstelling, moeten fungeren als 
trekker van het experiment. De andere instanties, waaronder Slachtoffer
hulp, hadden een meer ondersteunende rol. Slachtofferhulp bood, bijvoor
beeld, alleen haar bemiddeling aan die cliënten aan, die reeds bij het 
bureau bekend waren of die via de Reclassering op de mogelijkheden van 
slachtofferhulp werden gewezen. 
2) De betrokkenen bij Slachtofferhulp kwalificeerden de samenwerking met 
het Openbaar Ministerie, in casu de schadebemiddelaar aan het parket, als 
voldoende. Reden voor tevredenheid was de aanwezigheid van deze aparte 
'slachtoffer'-functionaris bij het O.M. en het bestaan van een helder protocol 
(!) over de schaderegeling tussen slachtoffers en verdachten. 
3) Over de uitvoering van Terwee-werkzaamheden door de politie, vooral 
waar het ging om de tot stand brenging van schaderegeling, was Slachtof
ferhulp minder te spreken. Dit verliep moeizaam. Betrokken politiemensen 
maakten nauwelijks gebruik van hun speelruimte om metterdaad aan 
schadergeling te doen. Als excuus wezen zij op de nasleep van de reorgani
satie van het politieapparaat. Weliswaar werd Terwee als onderdeel van 
politiebeleid gezien, maar maakten de aanbevelingen geen onderdeel uit 
van de zogeheten speerpunten in het politiebeleid in de Dordtse regio. De 
politieleiding bewaakte de uitvoering niet tot nauwelijks en toetste de 
uitvoering niet op doelstellingen. 
Wel had de politie een aparte aandachtsfunctionaris aangesteld, maar deze 
onderhield een adviserende, dus geen toetsende, relatie tot de uitvoerende 
politiemensen. 
4) Desondanks sprak Slachtofferhulp over een succes van Terwee. Het 
positieve resultaat hing samen met de actieve rol van de Reclassering 
aldaar. De reclasseringswerkers hechtten eraan verdachten aan te spreken 
op hun verantwoordelijkheid naar benadeelde slachtoffers. "Tot nu toe is er 
contact geweest met 107 slachtoffers. Wij zijn nog maar halverwege" 
meldde de functionaris Terwee van het plaatselijke Bureau Slachtofferhulp, 
drie maanden na aanvang van het experiment. 

Analyse 

Succes bij een complexe en veranderlijke omgeving 
Bij de invoering van Terwee' in Dordrecht ging het om de opzet van een samen
werkingsverband van instanties, die ieder op zich over een eigen optiek op 
criminaliteit en slachtofferschap beschikten. Men had, naargelang doel- en 
taakstelling, op verschillende wijze met verdachten en slachtoffers te maken. 
Toch leidde dit bonte patroon van verschillende werkwijzen, taakopvattingen, 
organisatieculturen en uitgangspunten tot een verbeterd dienstbetoon aan 
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slachtoffers. Deze voelden zich, meer dan voorheen erkend in hun slachtoffer
schap. Zij gaven aan zich ondersteund te weten door de diversiteit van betrokken 
instanties, "er wordt nu aandacht aan je geschonken door organisaties, die ik voor
heen niet kende" en "Iedereen bekeek het op zijn manier, maar nu werd je wel 
geholpen" waren veelgehoorde uitspraken. 

Functie en reikwijdte van regelgeving 
Evenzo toonde 'Dordrecht' aan dat het bestaan van regelgeving ook positief 
werkte. Het gaat dan ook om een genuanceerde waardering van op papier 
gestelde taakverdeling. 
Het ontbreken hiervan zou tot willekeur en ondoorzichtigheid leiden. 
Zoals Handler aangeeft werkt regelgeving pas vruchtbaar wanneer deze samen
gaat met de mogelijkheid van eigen handelingsruimte voor betrokkenen. 

Senzitizing concepts 
Het experimentele karakter van 'Terwee' maakte dat individuele functionarissen 
bereid waren om van het initiatief een succes te maken. Functionarissen moesten 
naar eigen inzicht ontdekken hoe zij, ten behoeve van slachtoffers, hun beste 
beentje voor konden zetten. Tezamen met de benadeelde slachtoffers werden zij 
uitgedaagd om een schaderegeling tussen verdachten en benadeelde slachtoffers 
tot stand te brengen. Dergelijke kwaliteit was het product van persoonlijk initiatief 
dat niet bekneld raakte door overmatige bureaucratie (notie van discretionaire 
ruimte, kleinschalig arrangement van de sociale omgeving en moreel besef van de 
dienstverlener). Wanneer een van de betrokken functionarissen het liet afweten 
(in dit geval was dit vaak de politie), bleek er voldoende speelruimte voor andere 
functionarissen (in het bijzonder die van Reclassering, Openbaar Ministerie en 
Slachtofferhulp) om de gewenste ondersteuning te realiseren. 

Ijkpunten 
Aan de hand van de casus 7.1 werd duidelijk dat de inzet van betrokken functiona
rissen leidde tot succesvolle schaderegeling en daarmee aan slachtoffers herstel 
van rechtsgevoel bood. Slachtofferhulp rapporteerde dat daarmee betrokken 
slachtoffers in staat waren om op andere wijze met hun slachtofferschap om te 
gaan. Bijzonder treffend in het experiment waren de belangeloosheid, inzet en 
bereidheid tot verantwoording bij de reclasseringswerkers. Zij waren er zeer op 
uit om daders tot verantwoording aan te sporen. Zowel bij dader als bij slachtoffer 
werd het misdrijf en de gevolgen daarvan gepresenteerd als een kans tot 'oplos
sing'. Het netwerk tussen instanties bood alle gelegenheid tot onderhandeling en 
coalitievorming. Het was jammer dat de politiemensen hun opvatting over 
kwaliteit slechts door toepassing van bureaucratische regelgeving interpreteer
den (te enge kwaliteitsinterpretatie). Een kleinschaliger werkwijze, over de 
grenzen van hun formele taakstelling heen, had tot meer geslaagde zaken geleid. 

Politie en Openbaar Ministerie succesvol met discretionaire ruimte aan de slag 
Dat de Dordtse politie het ook anders kan bewijst onderstaande casus. Hierin 
blijkt een goed samenspel tussen betrokken politiemensen en de medewerkers 
aan het parket. 
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Casus 7.2 Beroving in Dordrecht 
1) In de winter van 1993 vond in Dordrecht een beroving plaats. Slachtoffer 
werden drie jonge mannen van 18 tot 23 jaar. De politie werd gewaar
schuwd en was snel ter plekke. Tezamen met de politie hebben de drie 
rondgekeken naar twee daders. Deze waren inmiddels verdwenen. 
2) Enige dagen later werd één van de daders alsnog gepakt. De politie 
stelde een herkenning voor; de verdachte werd door de jongens als schul
dig geïdentificeerd. Kort daarna belde het Bureau Slachtofferinformatie van 
het parket. De gepakte dader gaf aan spijt te hebben en wilde de schade 
vergoeden. Eveneens stelde hij prijs op een ontmoeting om zijn spijt uit te 
spreken. Het laatste werd door de drie gedupeerden afgewezen. Zij waren 
al genoeg geschrokken. 
3) De drie gaven aan tevreden te zijn over de informatieverstrekking door 
het openbaar ministerie. Zij beleefden ook de daaropvolgende terechtzitting 
als goed aansluitend op hun rechtsgevoel. Men vond echter de confrontatie 
in de rechtszaal als onontkoombaar maar minder plezierig. De tweede 
dader is nooit gevonden. 
4) De drie waren ook tevreden over de politie en het Bureau Slachtofferhulp. 
Medewerkers van Slachtofferhulp hielpen bij de cieviele partijstelling. Vlak 
na het misdrijf hielden beide instanties veelvuldig contact. Men moedigde 
de jongens aan 'door te gaan', dat wil zeggen hun verhaal te doen over 
beroving en de gevolgen daarvan, hen de mogelijkheid van leedverwerking 
en erkenning te bieden (26). 

Analyse 

Effectieve samenwerking; men wist elkaar te vinden en eenieder was trots op 
eigen taak 
In het voorval hierboven trof vooral de manier waarop verschillende functionaris
sen elkaar snel vonden bij de ondersteuning van de drie slachtoffers. Deze effectie
ve samenwerking was mogelijk doordat men elkaar goed kende ('netwerken') en 
men eveneens goed op de hoogte was met eikaars respectievelijke taakstellingen 
naar slachtoffers. Daarnaast speelde het voordeel van een goed en langdurig 
'Terwee-overleg', voordat men de drie betrokken instanties tot uitvoering waren 
overgegaan. Men ging "er voor", vanuit het vertrouwen eigen deskundigheid aan 
slachtoffers mee te kunnen geven. 

7.5.5 Experiment in regio Den Bosch; voluit aan de slag; weerstand bij de 
politie; geen adequate taakafbakening. 

Afbakening van taken? 
Sinds januari 1993 is in het Bossche arrondissement een Terweefunctionaris 
werkzaam. Deze is aangesteld bij het regionale Büro Slachtofferhulp (27). Deze 
organisatie heeft flink aan de weg getimmerd bij politie en justitie, wanneer het 
ging om de totstandkoming van samenwerkingsafspraken in het kader van 
Terwee. Het werd gaandeweg duidelijk dat bij afwezigheid van een heldere 
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taakverdeling Slachtofferhulp de bewijslast kreeg van het welslagen van het 
experiment. 

Toch voorwerk 
Hiermee leek de indruk gewekt dat er geen enkel voorwerk was verricht. Toch 
hadden partijen elkaar gevonden in een afbakening van taken. De politie zou de 
zogeheten eenvoudige schaderegelingszaken afdoen. Bij enige mate van 
complexiteit zou slachtofferhulp de bemiddeling overnemen. De speciale 
medewerker en de, inmiddels aangestelde, aandachtsfunctionaris bij de politie, 
markeerden de grens tussen eenvoudig en complex met een schadebedrag van fl. 
200,--. Bovendien werd gekeken naar de mate van gemak, waarmee een schadere
geling uitvoerbaar was. 

Alles complex, dus 'afschuiven' op Slachtofferhulp 
De praktijk leerde snel dat verbalisanten alle zaken als complex aanduidden. De 
bemoeienis door politiemensen beperkte zich tot verwijzing naar Slachtofferhulp, 
zo zij dat al deden. Hun daaropvolgende informatieverstrekking over de toedracht 
van zaken, naar slachtoffer en projectmedewerker, bleef minimaal. Desondanks 
gold de politie, conform de richtlijnen Terwee, als initiator van het experiment. 
Bij discussie hierover verwezen betrokken politiemensen naar de reorganisatie 
van hun apparaat en naar het, in hun ogen, nogal bureaucratische karakter van de 
schaderegeling. In zeker opzicht was deze kritiek terecht maar daar bleef het dan 
bij. De nadelen van een uitsluitend op regelgeving steunende handelwijze werden 
niet ingeruild voor een kleinschaliger werkwijze, waar aanwending van regelge
ving en eigen speelruimte hand in hand gingen. De bij de politie aangestelde aan
dachtsfunctionarissen konden hier weinig invloed uitoefenen. Daarvoor was hun 
invloed in het politie-apparaat niet vérstrekkend genoeg. Er was weinig steun 
vanuit de korpsleiding. 

Overleg 
Vervolgens investeerde de Terwee-functionaris bij Slachtofferhulp in een intensie
ver contact met de netwerkpartners bij politie en parket. Beraadslaging op 
beleids- en uitvoerend niveau leidde tot een evenwichtiger verdeling van taken. 
Daardoor verwierf de schaderegeling een duidelijker draagvlak. Het aansporen 
van uitvoerende politiemensen bleef niet langer de taak van de Terwee-functiona
ris maar werd opgepakt door de politieleiding. 
De samenwerking tussen openbaar ministerie en slachtofferhulp vertoonde een 
identiek patroon. Ook hier was, bij aanvang, geen sprake van een heldere taakver
deling. Ook het parket wist niet meer te doen dan naar Slachtofferhulp te verwij
zen. Bij de aanstelling van een schadebemiddelaar op het parket verdwenen deze 
problemen (28). 

Casus 7.3 Knelpunten en succesfactoren; aanwijzingen voor invoering 
1) De Wet Terwee voorzag in de uitvoering van een tweede deelonderzoek. 
Dit onderzoek was een verkenning naar de vraag welke knelpunten en 
succesfactoren van invloed waren op de introductie van 'Terwee' in de 
arrondissementen Dordrecht en Den Bosch. Op basis van deze verkenning 
kwamen de onderzoekers tot aanbevelingen voor de invoering in het hele 
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land (29). 
2) Als eerste knelpunt viel op dat men het in aanvang had gezocht in een 
weinig flexibele procedure met nadruk op een vooral 'papieren' afhandeling. 
Uit het onderzoek bleek dat voorzichtigheid was geboden bij de ontwikke
ling van procedures. De praktijk in Dordrecht en Den Bosch vroeg om 
bijstelling. De nogal bureaucratische procedure sloot weinig aan op de 
activiteiten en opvattingen van agenten. Desondanks had de politie een 
belangrijke rol in de opzet van een goede werkwijze. 
3) Het bleek dan ook dat wanneer de politie een zwakke schakel vormt, de 
andere instanties de neiging hebben om de uitvoering 'om de politie heen' 
te laten plaatsvinden. Zowel Dordrecht als Den Bosch lieten zien dat de 
'reorganisatie' van het politieapparaat danig belemmerend werkte. 
4) De weerstand bij politie, zo bleek, kan verkleind worden, bij voldoende 
draagvlak. De praktijk liet echter zien dat het draagvlak op de werkvloer bij 
politie, Openbaar Ministerie en Reclassering beperkt was. De eerste twee 
instanties losten dit hiaat op door aanstelling van een aparte 'Terwee-
functionaris'. 
5) Naast knelpunten waren er ook succesfactoren. Een eerste succesfactor 
had betrekking op de aanwezigheid van een integraal netwerkoverleg. Het 
succes had betrekking op de totstandkoming van meer horizontale samen
werking, hetgeen leidde tot gevallen van succesvolle bemiddeling. De 
praktijk liet zien dat de invoering van Terwee niet hiërarchisch afdwingbaar 
is. Zo was het bijvoorbeeld moeilijk om top-down voor te schrijven welke 
mate aan specialisatie gewenst was bij de diverse instanties. 
6) Positief werkten de wederzijdse informatie-uitwisseling en de terugkop
peling naar het uitvoerende niveau. De onderzoekers bevalen voorzichtig
heid aan bij de ontwikkeling van afspraken vanuit één punt. De te 
bureaucratische regeling in Den Bosch moest worden bijgesteld. Er ont
stond effectieve samenwerking wanneer betrokken instanties actief werden 
aangesproken op taak en rol in de uitvoering van Terwee. De politie bleek 
een cruciale rol te spelen. De werkwijze Terwee moest aansluiten op de 
structuur en cultuur van de politie-organisatie. 
7) Beslist positief was ook de creatie van een duidelijk aanspreekpunt 
binnen iedere organisatie. Het bleek dat enige mate van specialisatie nodig 
was omwille van de complexiteit van de materie. De ervaring liet zien dat 
de aanstelling van aparte Terwee-functionarissen bij politie, openbaar 
ministerie en slachtofferhulp zeer aan te bevelen was. Bij de reclassering en 
de raad voor kinderbescherming bleek dit minder nodig te zijn. Daarmee 
verschilde per organisatie de mate van integratie en specialisatie. 
8) De aanwezigheid van een breed draagvlak was een succesfactor van 
doorslaggevende betekenis. Beide experimenten lieten zien van hoeveel 
belang de gedachte was dat de invoering Terwee niet afhankelijk mocht 
zijn van de discretie van de uitvoerders alleen. Dit bleek vooral wanneer de 
richtlijnen vroegen om de uitvoering van schadebemiddeling. De ondersteu
ning op beleidsniveau was onontbeerlijk. De uitvoerders kregen dan 'een 
duwtje in de rug', ook als het om, op het eerste gezicht complex lijkende, 
werkzaamheden ging. 
9) De aanbevelingen voor de invoering van 'Terwee' in het hele land kwa-
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men rechtstreeks voort uit de bevindingen uit Dordrecht en Den Bosch. De 
onderzoekers pleitten voor de opzet van een projectorganisatie, waarin 
besluitvorming ter sturing van de invoering plaats kan vinden. Men wees 
op de noodzaak van een netwerk, waarin alle, bij slachtofferhulp en -zorg 
betrokken organisaties, aanwezig waren. Het netwerk diende vervolgens te 
voorzien in de introductie van specifiek juridische kennis bij die organisa
ties, die deze niet tot beschikking hadden. Dit kreeg zijn beslag door 
aanstelling van aparte Terwee-functionarissen. 
10) De optimaliteit van uitvoering vroeg wel om de ontwikkeling van een 
algemeen beleidskader maar niet om de opzet van gedetaileerde procedu
res. Het laatste zou betrokken organisaties verhinderen om op eigen wijze 
een geschikt evenwicht tussen integratie en specialisatie te vinden. Vooral 
de politie vroeg om terughoudendheid in ontwerp en aanvoer van formulie
ren. Een te bureaucratische opzet sloot niet aan. 
11) Voortdurende terugkoppeling van tussentijdse resultaten was onont
beerlijk. Betrokkenen wilden horen over praktijkresultaten qua opzet en te 
boeken successen. 

Analyse 

De frontlinie-werker aanspreken en 'netwerken' over de grenzen van de 
organisaties heen 
De bevindingen van de onderzoekers illustreren hoezeer de 'mens achter de 
functionaris' telt, wanneer men een programma wil ontwikkelen, dat op ondersteu
ning van slachtoffers is gericht. Hier is opnieuw de notie van 'discretionaire ruimte' 
van belang. Functionarissen krijg je niet in beweging met bureaucratische 
regelgeving 'an sich'. 

Sensitizing concepts 
De experimenten in Dordrecht en Den Bosch laten zien dat de invoering van 
Terwee niet is gebaat bij een overmaat aan 'papieren afhandeling'. Het werkte 
eerder positief wanneer uitvoerende functionarissen werden aangesproken op 
eigen creativiteit en improvisatievermogen. Kwaliteit werd vooral bereikt wanneer 
de uitvoerende werkers geraakt werden door de omstandigheden van slachtoffers. 
De invoering van Terwee bleek hiërarchisch maar beperkt afdwingbaar. Veel 
effectiever werkte de aanwezigheid van een integraal netwerkoverleg. Daardoor 
werd terugkoppeling naar het uitvoerende niveau mogelijk. Betrokken functiona
rissen kwamen 'in beweging' met een appèl aan eigen "trots op vakmanschap", 
ofwel om uit eigen perspectief aan het succes van het experiment bij te dragen. 

Ijkpunten 
Succesvol werkte de omslag om zich als uitvoerder te positioneren 'over de 
grenzen van de eigen organisatie heen'. Wat ook aansprak was het appèl om 
slachtoffers te verstaan vanuit hun kwetsbaarheid en daarmee op niet-bureaucra-
tische manier te communiceren. Dan werd het mogelijk om op authentieke wijze 
het gesprek aan te gaan met slachtoffers en om in staat te zijn de complexiteit van 
hun slachtofferschap te duiden. 
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7.5.6 Een experiment schaderegeling in Amsterdam 

De Mirandalaan 
In de herfst van 1992 nam de Stichting Slachtofferhulp het initiatief tot de opzet 
van een project schadebemiddeling (30). Dit project veronderstelde intensieve 
samenwerking tussen politie, parket en Slachtofferhulp. Het werd uitgevoerd op 
het wijkteambureau De Mirandalaan in de Amsterdamse Rivierenbuurt. 
Doelstelling van het project was de totstandbrenging van effectieve schadebemid
deling tussen dader en slachtoffer, in eerste instantie onder regie van de verbali
sant. Leidde deze bemiddeling niet tot succes, dan moest een niet-bureaucrati-
sche verwijzing naar de officier van justitie (civiele voeging in het strafproces; 
schadebemiddeling door officier) mogelijk worden. 

Casus 7.4: De opzet van schadebemiddeling 
1. Het idee van schadebemiddeling in samenwerking tussen politie, parket 
en Slachtofferhulp paste in een Amsterdamse traditie. Slachtofferhulp 
Amsterdam-Amstelland verzorgde sinds 1988 spreekuren op steeds meer 
politiebureaus (per september 1997 is Slachtofferhulp op vrijwel elk wijk
teambureau werkzaam). 
2. De subsidieaanvraag aan het Ministerie van Justitie had de enthousiaste 
instemming van de wijkteamleiding. Zij zag in het project, dat om speciale 
financiering vroeg, een instrument tot verhoging van de kwaliteit van het 
dienstbetoon door uitvoerende politiemensen. 
3. De vormgeving van het experiment kwam in handen van een projectfunc
tionaris, afkomstig van Slachtofferhulp. De functionaris werd ondersteuner 
van politiemensen, die op hun beurt slachtoffers zouden ondersteunen. 
Bovendien ontwikkelde de functionaris korte 'werklijneri naar het bureau 
slachtofferinformatie aan het parket. Dit laatste was nodig wanneer een 
schadebemiddeling door de verbalisant niet haalbaar bleek te zijn. 
4. Slachtofferhulp en het wijkteambureau sloten aan op actuele ontwikke
lingen. De naderende Regelgeving Terwee vroeg om inzet van de politie
functionaris bij de schaderegeling tussen verdachten en benadeelden. 
Slachtofferhulp en de politie hadden hierover de verwachting dat in de 
zogeheten ante-parketfase er de meeste kans op succes was. Al bij aanhou
ding zouden verdachten gevraagd worden naar schadevergoeding. Dit zou 
op een zo weinig mogelijke bureaucratische wijze gebeuren. 
5. In de subsidie-aanvraag aan het Ministerie van Justitie wezen politie en 
Slachtofferhulp op deze voordelen. Snelle afdoening van schade én de 
persoonlijke inspanning door de verbalisant zou bijdragen tot een hersteld 
rechtsgevoel van slachtoffers. Dit zou leiden tot een effectieve verwerking 
van het misdrijf. De te ontwikkelen praktijk zou in het teken staan van 'het 
ijzer smeden, wanneer het heet is', hetgeen ook het nodige zei over de 
competentie van betrokken politiemensen. 
6. Het project leidde tot een persoonlijke en intensieve samenwerking 
tussen politie, parket en Slachtofferhulp. De inspanning van de drie partijen 
was ook meetbaar in termen van houdingsverbetering naar slachtoffers. De 
betrokken politiemensen gingen zelfstandiger en creatiever aan deslag. Zij 
bewogen zich op een terrein, dat voorheen was voorbehouden aan het 
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Openbaar Ministerie. Deze uitgebreide taakstelling versterkte de 
netwerkvorming tussen politie en openbaar ministerie, maar ook met 
Slachtofferhulp, reclassering en advocatuur. De respons uit de buurt was 
positief. Buurtbewoners zagen de politie concreet bezig. En dat versterkte 
het gevoel van veiligheid en leefbaarheid in de Rivierenbuurt. 

Analyse 

Wederzijdse betrokkenheid; meer discretionaire ruimte 
Bij het begin van het project ging de projectfunctionaris in hoge mate uit van een 
wederkerige verhouding tussen mensen en omgeving. Er was sprake van voortdu
rende wisselwerking tussen politiemensen, aangevers, werkers bij het Openbaar 
Ministerie, medewerkers van Slachtofferhulp, advocaten enzovoorts. De omgeving 
van slachtoffers was te onderscheiden in netwerken die 'dichtbij' of 'veraf stonden. 
Het meest nabije netwerk was de directe, intieme leefomgeving van mensen. 
Onmiddellijk na een misdrijf en de aangifte daarvan behoorde de persoonlijk, 
'discretionair' werkende verbalisant bij deze persoonlijke omgeving van slachtof
fers. Deze nabijheid vergrootte zijn betrokkenheid en inzet voor mensen. De 
reactie van slachtoffers daarop was overeenkomstig. De agent leverde op deze 
manier kwaliteit. Hij kon trots zijn op zijn dienstbetoon. 
Meer discretionaire ruimte bood meer kansen. Dit bleek bijvoorbeeld in het geval 
van politiesepot, zoals hieronder beschreven. 

Casus 7.5 Politiesepot: mag de politie-agent zelf bepalen of wordt afge
zien van strafvervolging? 
1. Het sepot, ofwel afzien van strafvervolging, is een bevoegdheid, die het 
Wetboek van Strafrecht voorbehoudt aan de officier van justitie. Volgens de 
wet zou ieder strafbaar feit aan deze functionaris gemeld moeten worden. 
2. De praktijk leert dat lang niet elke bekende dader aan de officier wordt 
gemeld. Er zijn domweg teveel zaken met een bekende dader. De politie 
laat zich bijvoorbeeld leiden door de ernst van het misdrijf. Wanneer de 
dader voor de eerste keer wordt gepakt, voor een betrekkelijk gering delict, 
is het heilzamer het bij een berisping door de politie te laten. 
3. Het debat over een ruimer sepotbeleid (d.i. sepotbevoegdheid bij de 
politie) past binnen de gedachtenwisseling over de gevolgen van strafrech
telijke vervolging. Welke belangen worden bij consequente toepassing 
gediend? Verdient het soms geen voorkeur om een procedure buiten het 
strafrecht te kiezen? 
4. De praktijk De Mirandalaan liet zien dat de politie koos voor een regeling 
buiten het strafrecht om. Bij het project schadebemiddeling gaf men bij 
deze keuze een belangrijke stem aan het slachtoffer. Wilde deze een 
schadebemiddeling door de politie? En, werden gemaakte afspraken 
metterdaad door de dader gehonoreerd? Als dat zo was werd de zaak 
'onderhands afgedaan'. Wanneer bij het misdrijf geen geweld was gebruikt 
en de dader voor de eerste keer in aanraking met de politie kwam, leek het 
rechtsgevoel van beide partijen veel meer gediend met de, door de politie 
geregisseerde, schadebemiddeling. 
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Analyse 

Met discretionaire ruimte meer zeggenschap voor het slachtoffer 
Het sepotbeleid in handen van de uitvoerende politiefunctionaris is een welspre
kend voorbeeld van discretionaire ruimte. Temeer omdat in het persoonlijke 
contact tussen verbalisant en slachtoffer, de laatste ook iets te zeggen had. De 
politiemensen op De Mirandalaan konden de mogelijkheden van het strafrecht 
veel meer in wisselwerking met betrokken partijen toepassen, waarbij een 
verwijzing naar de officier niet werd uitgesloten. De politiemensen, zeker ook door 
de inspanningen van de projectfunctionaris, waren 'genesteld' in het netwerk van 
Slachtofferhulp, verzekeringsmaatschappij, reclassering en deurwaarder of 
advocaat. 
De politiemensen kregen de bevoegdheid om daders tot schadevergoeding te 
bewegen. Als deze uitbleef werd alsnog tot strafvervolging overgegaan. Slachtof
fers werd meer competentie geboden om, in wisselwerking met hierboven 
benoemd netwerk, in te spelen op de al dan niet aanwezige goede wil van daders. 

Sensitizing concepts 
Uit zowel casus 7.4 als 7.5 blijkt de waarde van de communicatiemogelijkheid 
tussen slachtoffer en behandelend politiefunctionaris. Het slachtoffer wordt 
zeggenschap op het proces van schaderegeling geboden. De politie-agent stelt 
zich op als een "creatieve tussen-functionaris", die weet hoe te 'netwerken' én die 
de omgeving op kleinschalige manier interpreteert. De praktijk van het experiment 
leerde bovendien dat deze werkwijze de politiemensen persoonlijker aan hun 
dienstverlening bond. Zij waren trots op hun werk en begaan met de omstandig
heden van de aangevers. Meer dan voorheen werden dezen een verruiming van 
perspectief geboden. En last but not least betrokken mensen in de buurt spraken 
met meer waardering over de politie. Het strafrechtapparaat had voor een stukje 
haar legitimatie "terug veroverd". 

Ijkpunten 
Gaande het project werden betrokken deelnmers steeds meer gegrepen door hun 
verantwoordelijkheid voor slachtoffers. Men wilde hen verstaan vanuit hun 
kwetsbaarheid en daarom naar hen toe 'zijn best er voor doen', dit om de 'bureau
cratische regels heen'. Daardoor konden slachtoffers juist een steuntje in de rug 
worden geboden, daardoor verwierven zij zeggenschap bijvoorbeeld over de wijze 
van schadeafhandeling en vervolging van de dader. In het project stonden noties 
van onderhandeling, coalitievorming en netwerkontwikkeling hoog in het vaandel. 

7.6 Het Project Dading te Amsterdam; van experiment naar voortzetting 

Opnieuw: Justitie in omslag; zo ook de omgeving 
Eerder in dit hoofdstuk kwam de noodzaak voor het strafrechtapparaat ter sprake 
zichzelf te rechtvaardigen. Een belangrijke legitimatiegrond schuilt in de toene
mende inspanningen voor slachtoffers. Daarbij past niet langer een vasthouden 
aan, wat In 't Veld aanduidt, als het wachtersperspectief. Justitie richt zich 
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daarmee sterker op een publieksgericht perspectief, waarbij andere waarden 
gelden. Deze hebben betrekking op vermijding van geweld, overeenkomsten op 
basis van vrijwilligheid, gebruik van eigen intitiatief en een optimistische mensvi
sie. 
Deze omslag geldt, zo zagen we, niet voor het strafrechtapparaat alleen. Ook 
organisaties in de omgeving van Justitie doen daaraan mee. Slachtofferhulp kwam 
nadrukkelijk aan de orde. 
Hieronder volgt een beschrijving van een initiatief, die zijnde geen Justitie zelf, 
wel alles met Justitie had te maken. Het ging hierbij om het zogeheten Project 
Strafrechtelijke Dading. 

7.6.1 Historische achtergrond 

Experiment 
Van 1 december 1989 tot 1 december 1990 vond in Amsterdam een experiment 
strafrechtelijke dading plaats (31). Bij dit experiment keek men naar de mogelijk
heid van totstandkoming van overeenkomsten tussen verdachten en benadeelde 
slachtoffers. In deze zaken zou door het Amsterdamse Openbaar Ministerie de 
beslissing zijn genomen om de verdachte voor de politierechter te dagvaarden. 
Bij de totstandkoming van een onderlinge regeling, zou het Openbaar Ministerie 
seponeren. 

Vervolg 
Na afronding van dit experiment werd tot een vervolg besloten. Dit zou plaatsvin
den van 1 januari tot 31 december 1991. Betrokken initiatiefnemers, dit waren 
achtereenvolgens Reclassering Amsterdam en 't Gooi, Büro voor Rechtshulp te 
Amsterdam, Slachtofferhulp Amsterdam, het Openbaar Ministerie, het Ministerie 
van Justitie, vertegenwoordigers van de rechterlijke macht en de advocatuur te 
Amsterdam en de landelijke vereniging Voices, vonden dat het voorgaande experi
ment zich nog niet optimaal had ontwikkeld. Bij het Openbaar Ministerie was, 
jammer genoeg, geen sprake van duidelijke acceptatie. 

Beëindiging 
De doelstelling van het Project Dading betrof de vraag of strafrechtelijke vervol
ging kon plaats maken voor overeenkomsten tussen betrokken partijen op zodani
ge wijze dat beide partijen tevreden zijn (32). Januari 1997 kwam een einde aan 
het project. Het Amsterdamse Openbaar Ministerie zocht naar eigen wegen om 
schadebemiddeling tussen verdachten en benadeelden mogelijk te maken. 

7.6.2 Rechtsbeleving van benadeelden 

Geen erkenning van slachtofferschap 
Bij beantwoording van de vraag inhoeverre slachtoffers werkelijke ondersteuning 
ervoeren vanuit het Project Dading werd gemeten op hun beleving van het 
misdrijf, hun mening over het strafrecht, hun al dan niet tevreden zijn over de 
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strafrechtelijke gang van zaken en de inspanningen vanuit het dadingsproject 

(33) 
De ondervraagde benadeelden verwezen haar hun boosheid, onbegrip en schrik 
als reactie op het misdrijf. Eveneens refereerden zij aan gevoelens van onmacht. 
Men liet zich cynisch uit over het strafrecht. Sommige geïnterviewden waren dit 
bij voorbaat, anderen raakten tijdens de afwikkeling van hun zaak 
teleurgesteld. . . . 
Dit cynisme hing samen met de inschatting van de eigen gennge rol, die zi] £»] 
afwikkeling kunnen spelen. Het heeft ook te maken met het feit dat de diverse 
geledingen van het strafrechtapparaat, te beginnen bij de politie, niet seneus 
genoeg ingingen op hun slachtofferschap (33). 

7.6.3 De belangen van benadeelden; aanbevelingen; op weg naar kwaliteit 

De vraag naar kwaliteit verstonden betrokkenen bij Dading tegelijkertijd als een 
vraag naar de mogelijkheid om gevoelens van onmacht en cynisme te laten 
plaatsmaken voor gevoelens van weerbaarheid en zelfbeschikking. Men vond het 
van belang na te gaan in hoeverre het dadingsproject deze mogelijkheid tot 
kwaliteit bood. 

Sensitizing concepts 
Een low-profile vorm van coördinatie van het dadingsproject daagde betrokkenen 
eerder uit tot zelfwerkzaamheid dan een bureaucratisch coördinatie-bureau dat 
alle bedrijfsvoering centraal reguleerde. In het geval van de low-profile coördinatie 
zetten verdachten en benadeelde slachtoffers zelf en de hen ondersteunende 
advocaten en werkers bij respectievelijk Reclassering en Slachtofferhulp er 
gezamenlijk de schouders onder om van de regefing een succes te maken. 
Slachtoffers kwamen hiermee 'dichter bij' het feitelijke proces van dading en 
kregen daardoor meer de kans om hun wensen en verlangens mee te laten spelen. 
Deze constructie bood kans om gevoelens van onmacht plaats te laten maken voor 
die van grotere zelfbeschikking. 

Ijkpunten 
Het strafrecht, zie paragraaf 7.2, heeft de tendens het conflict tussen dader en 
slachtoffer te monopoliseren. Voorheen had de samenleving daar meer vrede mee 
dan nu. In paragraaf 7.3 gaf ik aan dat het strafrecht nu minder als boven de 
partijen staand wordt beleefd. Het strafrecht is mede 'betrokkene' geworden. Het 
moet daarom zijn optreden veel meer dan vroeger legitimeren. Dit maakt dat de 
functionarissen, die werkzaam zijn bij het strafrechtapparaat niet langer als 
centrale 'regisseur' van de strafrechtsgang worden beleefd. Daarmee is de straf
rechtelijke voorstelling van zaken niet vanzelfsprekend datgene, dat het meest 
prevaleert. Daders en slachtoffers komen tot het besef dat ook andere benadering
en, civielrechtelijke of arrangementen, geheel buiten het recht om, tot herstel van 
schade en rechtsgevoel kunnen leiden (34). 

Het dadingsproject introduceerde een andere terminologie om het conflict tussen 
daders en slachtoffers te omschrijven. Met deze terminologie beoogden de 
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initiatiefnemers om aan de benadeelde slachtoffers meer ruimte tot handelen te 
bieden. Een sprekend voorbeeld daarvan was de vervanging van het woord 
slachtoffer met de term benadeelde. De laatste term verwees naar de handelings
mogelijkheden, die open staan voor mensen, die getroffen zijn door een misdrijf 
(35). 

7.7 Afsluiting 

Monopolie en kwaliteit 
In dit hoofdstuk ging ik van de gedachte uit dat slachtoffers en strafrecht ontegen
zeggelijk met elkaar hebben te maken. Het strafrecht heeft een monopolie-positie. 
De werking van het strafrecht is daarmee alleszins van invloed op de kwaliteit van 
de ondersteuning, die slachtoffers ondervinden. 

Justitie en omslag 
Het strafrechtapparaat is op zoek is naar kwaliteit. De vroeger als vanzelfsprekend 
ervaren morele basis van het strafrecht heeft duidelijk aan zeggingskracht 
verloren. Velen, waaronder betrokkenen bij Justitie zelf, spreken over een crisis 
van het strafrecht. De machtsnormerende functie van deze rechtssoort is aan 
slijtage onderhevig. Het strafrecht draagt onvoldoende bij tot het herstel van 
rechtsgevoel van mensen, die zijn gedupeerd door een misdrijf. Daarmee is het 
strafrechtapparaat een overheidsorganisatie ("hybride organisatie"), die ernaar 
streeft de koers voor de toekomst uit te zetten door een meer 'marktgerichte 
strategie'. 

Vermijden van het strafrecht 
Daarom adviseren sommigen aan slachtoffers het strafrecht in zijn geheel te 
mijden. Zij zouden eerder verder getraumatiseerd worden door de werkwijze van 
politie, Openbaar Ministerie en strafrechter dan dat zij van deze instanties 
ondersteuning mogen verwachten. Dit tegendeel van ondersteuning hangt samen 
met de door het strafrecht ingezette gesprekstoon. Deze inquisitoire toon wordt 
niet alleen naar daders maar ook naar slachtoffers ingezet. 

Aandacht voor slachtoffers 
Betrokkenen bij poütie en Justitie komen steeds meer tot het besef dat het 
strafrecht qua effectiviteit en morele zeggenschap tekorten vertoont. Zij hopen dit 
hiaat te dichten door het strafrechtapparaat nadrukkelijk op de ondersteuning van 
slachtoffers in te richten. 

Terwee en Dading 
In dit hoofdstuk presenteerde ik casusposities, waarmee is te zien hoe het straf
rechtapparaat ' slachtoffervriendelijker' aan de slag gaat. Bij de invoering van de 
Richtlijn Terwee is waarneembaar hoe het Openbaar Ministerie verdere taken ter 
hand neemt. Bij de vergroting van taakstelling wordt beoogd ook andere, in het 
netwerk verkerende, instanties mee te krijgen. 
Het Project Strafrechtelijke Dading was een voorbeeld, waarbij het Openbaar 
Ministerie, verhoging van kwaliteit zocht, door juist terug te treden. Dit project is 
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inmiddels beëindigd. 

Niet bureaucratisch 
Met de invoering van de Richtlijn Terwee in de arrondissementen Dordrecht en 
Den Bosch werd het mogelijk dat functionarissen, werkzaam bij de betrokken 
instanties, ruimte boden aan slachtoffers, bijvoorbeeld waar het ging om de 
totstandkoming van een schaderegeling. De onderzoekers in beide arrondisse
menten kwamen tot de aanbeveling deze handelingsruimte niet in een bureaucra
tisch keurslijf te dwingen. De onderzoekers pleitten voor de opzet van een los 
samenwerkingsverband, dat informeel van karakter moest blijven. Uiteraard 
moest wel aan het uitgangspunt van zorgvuldig handelen naar slachtoffers 
aandacht worden geschonken. Voldoende handelingsvrijheid voor de afzonderlijke 
functionaris, de afwezigheid van een bureaucratische 'follow-up' en een voldoende 
informeel netwerk van samenwerkende functionarissen vormden de voorwaarden 
om slachtoffers kwaliteit te bieden. Met het Project De Mirandalaan kwamen 
betrokkenen tot een soortgelijke, niet-bureaucratische opzet. 

Dading 
De onderzoekers naar Dading kwamen tot identieke aanbevelingen. Ook zij 
stelden dat het dienstbetoon aan slachtoffers niet om uitvoering vanuit één 
hierarchisch punt vroeg. Ook hier gold de meerwaarde van een los samenwer
kingsverband, waarbij de diverse instanties, ieder vanuit eigen taak- en doelstel
ling, zouden bijdragen aan de totstandkoming van een effectieve schaderegelings
procedure. 

Volgende stap in dit onderzoek 
De hoofdstukken zover leverden, door presentatie van een aantal casusposities de 
toetsing van de sensitizing concepts en de ijkpunten. Ik liet zien hoe de sensiti
zing concepts slachtoffers en ondersteuners op het spoor zetten van adequater 
communicatie, een beter zicht op de sociale werkelijkheid en een verruiming van 
hun handelen. Met behulp van de ijkpunten gaf ik aan waarom deze resultaten als 
'kwaliteit' zijn te typeren. En dan in de betekenis van kwaliteit 'van onderop'. 

Publieke dialoog 
In hoofdstuk 8 stel ik voor de sensitizing concepts en ijkpunten opnieuw op hun 
waarde voor de praktijk toetsen. Hierbij leg ik beide categorieën noties voor aan 
drie ter zake doende groepen respondenten, beter gezegd: 'gesprekspartners', t.w. 
politiemensen, medewerkers aan het Openbaar Ministerie en medewerkers bij 
Slachtofferhulp. Betrokkenen zullen, zoveel mogelijk, afkomstig zijn uit de 
werkgebieden zoals in de casusposities beschreven. 
In een te ontwikkelen toetsingsronde, beter gezegd: 'publieke dialoog', bevraag ik 
deze uitvoerende werkers op hun oordeel over de werkbaarheid van geformuleer
de sensitizing concepts (paragraaf 2.3.3) en ijkpunten (paragraaf 3.5). Doel 
daarvan is tot verdere bijstelling te komen, zodat de noties winnen aan toepas
baarheid in andere omstandigheden (kriterium van generaliseerbaarheid). 
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Noten 

1) Van der Vijver (1993): biz. 37 e.v. 

2) In't Veld (1995): biz. 59 en 60 

3) Van der Vijver (1993): biz. 41: Het huidige strafrecht is, met begrippen als 
schuld en strafbaarheid, nog steeds typisch inquisitoir. 

4) Foucault (1979) 

5) Foucault (1976): biz. 10 e.v. 

6) Ministerie van justitie: Recht in beweging, een beleidsplan voor justitie in de 
komende jaren, Samenvatting; Den Haag, 1990: blz. 5 

7) Idem: blz. 11 en 13 

8) Leyten, J.C.M.: Je geld of je vrijheid; in WODC (1/90) 

9) Steenhuis, D. W.: Strafrecht: Al gauw te duur; in WODC (1/90) 

10) Steenhuis wijst op andere handhavingsstelsels als het bestuurs- en burgerlijke 
recht. 

11) Lissenberg, E.: Het morele kapitaal; in WODC (1/90); blz. 93 e.v. 

12) Bal (1988) 

13) idem: blz. 69 e.v. De auteur karakteriseert het strafproces als een middel tot 
bestrijding van crminaliteit. Tijdens dit proces is de rechter op zoek naar waar
heidsvinding en probeert daardoor aan samenleving en slachtoffers rechtsbe
scherming te bieden. De dialoog door de rechter draagt een inquisitoir karakter. 
Niet alleen de waarheidsvinding maar ook de dader uitsluitende beslissing geven 
het strafproces zijn specifieke toonzetting. 
Met het begrip "filosofisch-dialogische model" refereert Bal aan het model van 
communicatie zoals Habermas dit beschreef (vier universele geldigheidsaanspra
ken op begrijpelijkheid, waarheid, waarachtigheid en juistheid). Belangrijke 
elementen in dit model zijn de symmetrie in spreekkansen en de afwezigheid van 
dwang en macht. 

14) Driem, G. van: Waarom slachtoffers van seksueel geweld het strafproces 
moeten mijden; in: Soetenhorst-de Savomin Lohman (1989): blz. 51 e.v. 
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15) idem: biz. 61: Van Driem citeert toenmalig procureur-generaal J. de Ruiter 

16) Groenhuijsen, M. en Penders, L.: De positie van slachtoffers in het burgerlijke 
en het strafrecht; In Soetenhorst (1989): blz. 25 e.v. en Groenhuijsen (1985): blz. 
146: de auteur stelt voor de schadeloosstelling van het slachtoffer (als beledigde 
partij) door de dader te hanteren als zelfstandige straf, in combinatie met de 
reguliere straf. Met een dergelijke schadevergoedingsstraf zou men het publieke 
belang dienen en tegelijkertijd met meer gewicht de belangen van het slachtoffer 
in kwestie behartigen. 

17) Programmeringscollege voor onderzoek en studie op het terrein van de 
maatschappelijke dienstverlening: De hulpverlening aan slachtoffers van misdrij
ven; Den Haag, 1983: blz. 32 

18) Cohen, S. (1988): blz. 222 e.v. 

19) Boutellier (1993): blz. 15 e.v. 

20) Boutellier (1993): blz. 22 e.V.: In onze 'postmoderne' cultuur wordt de vraag 
naar moraliteit niet langer beantwoord door de grote religieuze c.q. ideologische 
instituties. Hij spreekt in dit verband over een succesvolle democratisering van de 
liberale rechtsstaat met als resultaten het geloof in de individuele vrijheid en de 
rationele beheersing van de samenleving en technologische vooruitgang. 
Onder invloed van deze ontwikkeling is de moraal gefragmentariseerd. Het 
strafrecht maakt niet langer gebruik van een vanzelfsprekende ideologie. Het 
strafrecht zal steeds opnieuw morele aanknopingspunten moeten vinden. 

21) Landelijke Organisatie Slachtofferhulp: Verslag studiedag van 6 oktober 1994 
met als onderwerp: De landelijke invoering van de wet en netlijnen Terwee met 
ingang van 1 april 1995; Utrecht, 1994: blz. 5 e.v. \de drie hoofdpunten in kwestie 
zijn: 

De correcte bejegening van het slachtoffer; 
Daar waar mogelijk een schadevergoeding verwezenlijken; en 
Het verschaffen van goede informatie. 

De verslaglegger wijst erop dat Terwee vaak uit zijn verband wordt gelicht. Men 
beperkt zich tot het aspect van de schaderegeling. 

22) Heslinga, Y. e.a.: Discussienota Terwee; LOS, Utrecht, 21/4/94: De voorwaar
den in kwestie zijn: 
a) de bewerkstelliging van schadeherstel, in materieel en immaterieel opzicht is 
een terzake doende onderdeel van de ondersteuning van slachtoffers; 
b) de Wet Terwee biedt slachtoffers meer juridische mogelijkheden. Deze stellen 
hen in staat om politie en openbaar ministerie aan te spreken op hun taak met 
betrekking tot informatieverstrekking en schadebemiddeling; 
c) slachtofferhulp is er voor de ondesteuning van slachtoffers, ook op dit punt. Zij 
kent zichzelf een rol toe in de uitvoering van de Richtlijnen Terwee, daar waar het 
gaat om de bemiddeling ten behove van slachtoffers; 
d) goede uitvoering van informatieverstrekking en schadergeling is bereikbaar 
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door netwerkvorming en samenwerkingsafspraken tussen de terzake doende 
instanties; en 
e) schadebemiddeling tussen verdachten en benadeelden is uitvoerbaar door de 
plaatselijke Bureaus Slachtofferhulp mits daarvoor een aparte zogeheten 'Terwee-
functionaris' wordt aangetrokken. Dit is in de arrondissementen Dordrecht en Den 
Bosch het geval. 

23) Wemmers en Van Rongen (1994): 
Het onderzoek spitste zich toe op drie vragen: 
a) naar de kwaliteit van bejegening van slachtoffers door politie en het openbaar 
ministerie; 
b) naar de houding van slachtoffers ten opzichte van politie en justitie; en 
c) naar de mogelijkheid van normovertredend gedrag van slachtoffers. Er werden 
interviews afgenomen met slachtoffers in de arrondssementen Dordrecht, Den 
Bosch, Den Haag en Assen. Men deed eveneens onderzoek naar dossiergegevens. 

24) Wemmers, Van Rongen (1994): blz. 4: 36 % van het aantal respondenten meldt 
door de politie gevraagd te zijn naar wensen betreffende informatie of schadever
goeding. Hetzelfde percentage zegt dat de politie informeerde naar de behoefte op 
de hoogte te worden gehouden over het verloop van de zaak. 35 % meldt dat de 
politie informeerde naar de wens tot schadevergoeding. Aan 36 % van het aantal 
respondenten is voorlichting over slachtofferhulp geboden. 

25) Wemmers (1996) 

25) Interview door auteur met A. Pleysier (coördinator Slachtofferhulp Dordrecht) 
en R. Roelofsen (functionaris Terwee Dordrecht) op 22 maart 1994. Beiden deden 
rapportage over het verloop van de experimentele introductie van 'Terwee' in het 
Dordtse arrondissement. 

26) Ministerie van Justitie: Terzake Terwee; Den Haag, mei 1994, Eerste jaargang, 
nr.l: blz. 4 

27) De Vries, I.: projectmedewerker Terwee in Arrondissent Den Bosch, in inter
view met auteur op 27/5/94 

28) Adviescommissie "Politie en slachtofferzorg": Tussenrapport "Politie, schade
vergoeding en slachtofferzorg"; Justitie, juli 1992. 
In deze notitie stelt de commissie dat de politie een inspanningsverphchting heeft 
voor de totstandkoming van eens chaderegeling. Zij is niet verantwoordelijk voor 
het al dan niet slagen van een bemiddeling. Uit deze verplichting vloeien drie 
taken voort: i) informeren van slachtoffers; ii) voorwerk doen ten behoeve van de 
afdoening door het Openbaar Ministerie en iii) verrichting van activiteiten in het 
kader van schadebemiddeling. 
De schadebemiddeling door de politie is aan bepaalde voorwaarden gebonden. 
Deze hebben betrekking op de eventuele toezegging dat het Openbaar Ministerie 
rekening houdt met de bemiddeling in zijn afdoening en met de mogelijkheid van 
politiesepot. 



157 

De commissie grijpt juist het reorganisatieproces van de politie aan om per regio 
te komen tot de aanstelling van een portefeuillehouder slachtofferzorg, bij voor
keur een lid van de regio-directie en de instelling van een regionaal overleg 
slachtofferzorg. 

29) Bloem en Stoppelenburg (1994): blz. 57 e.v. 

30) Laagland, D.: Eindrapportage schadebemiddelingsproject De Mirandalaan; 
Slachtofferhulp Amsterdam; Amsterdam, februari 1994 

31) Slump en Snel (1993); blz. 4 e.v. 

32) idem: blz. 5 e.v. De opzet van het project week op een aantal punten af van het 
voorgaande experiment. Opvallende verschillen waren: 
- er was geen plaats meer voor een apart projectbureau, in plaats daarvan be
schikte men over een projectcoördinator, die voor de helft van de werktijd aanwe
zig was op het parket en voor de andere helft zitting had op het Büro voor Rechts
hulp. 
- Het Büro voor Rechtshulp ging er toe over faciliteiten voor spreekuren te bieden. 
- De kosten voor rechtshulp kwamen voortaan voor rekening van benadeelden en 
verdachten. 
- Voor andere dan rechtshulp werden partijen verwezen naar respectievelijk de 
Reclassering of Slachtofferhulp. 

33) idem: blz. 60 e.v. 

34) idem: blz. 64 
De interviews met benadeelden en hun advocaten leverden vier uitspraken op, die 
veelzeggend zijn voor wat betreft de rechtsbeleving van betrokkenen: 
- de aangewende procedures moeten zo zijn ingericht dat inderdaad gerechtig
heid moet kunnen geschieden; 
- er dient erkenning te zijn of te ontstaan voor het feit dat benadeelden inderdaad 
nadeel hebben ondervonden van het delict; 
- de te leveren prestatie moet, qua eerlijkheid, overeenstemmen met de eventuele 
sanctie; en 
- gehanteerde procedures moeten doorzichtig en duidelijk zijn. 

35) Interview met G.J. Slump op 17/9/91 door de auteur. Slump was destijds bezig 
als een van de coördinatoren van het dadingsproject. Nadien trad hij op als een 
van de onderzoekers. 

Ik bevraag Slump op bepaalde woorden, begrippen of termen, die in het project 
dading belangrijke zeggingskracht bezitten. Met zeggingskracht bedoel ik dat de 
woorden in kwestie betrokkenen aanzetten tot handelen, hen verenigen op een 
gemeenschappelijk plan van actie, hen uitnodigen tot een duidelijk appelerende 
opdracht. Voorbeelden van dergelijke woorden zijn: 
Netwerk: deze term suggereert het belang van goede afstemming tussen professi-
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onals, die ofwel met benadeelden ofwel met verdachten werken. Ten tijde van het 
experiment ging het dan om advocaten. Nu worden daarbij ook de medewerkers 
van Slachtofferhulp en Reclassering begrepen. De term netwerk maakt langzaam 
plaats voor het begrip draagvlak. Het idee van dading moet niet enkel de betrok
ken functionarissen verbinden maar ook door hun institutionele achterban worden 
'gedragen'. 

Benadeelde: bij het project dading geeft men aan deze term de voorkeur boven 
het meer gehanteerde en versleten begrip slachtoffer. Dat begrip heeft een 
connotatie van zieligheid. Het begrip benadeelde daagt meer uit tot handelen (tot 
'vereffening'). Dit geldt niet alleen voor de benadeelde zelf. Deze opdracht is er ook 
voor de verdachte en de ondersteuners van beide groepen. 

Product: met de introductie van deze term beogen de initiatiefnemers aan een 
'maatkostuum' te werken bij de totstandkoming van een schaderegeling. Boven
dien suggereert de term de mogelijkheid om het resultaat van de inspanning te 
meten. 

Conflict: men koos ervoor het 'incident' tussen slachtoffer en dader eerder aan te 
duiden met de term conflict dan het begrip misdrijf. De laatste aanduiding 
verwijst naar de belangentegenstelling tussen dader en overheid. Het begrip 
conflict verwijst naar de tegenstelling tussen benadeelde en verdachte. De 
vervanging van deze termen benadrukt het civielrechtelijke karakter van dading. 

Je recht halen: deze omschrijving verwijst naar een 'in zijn recht staande' bena
deelde, die gelegenheid moet krijgen om in schade en rechtsgevoel te worden 
hersteld. De omschrijving verwijst bovendien naar de gedachte dat het de bena
deelde is die de hoogte van de schadevergoeding bepaalt. Het is een aanduiding 
die past binnen het civielrechtelijke taalgebruik. 
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HOOFDSTUK 8 

OPZET VAN ONDERZOEK EN RESULTATEN 

8.1 Inleiding 

Kwaliteit in de praktijk van alledag 
De zeven hoofdstukken tot zover vormden een problematisering van het begrip 
kwaliteit in relatie tot de hulpverlening aan slachtoffers van misdrijven en ver
keersongevallen. 
Op allerlei terrein staat het begrip ter discussie en vormt onderwerp van een 
naarstig gevoerd debat over hernieuwde cliëntgerichtheid. Ook bij de Bureaus 
Slachtofferhulp is sprake van een energieke zoektocht naar 'kwaliteit'. 
De 'echte' Slachtofferhulp/zorg wordt gedaan door de zogeheten frontliniewerkers, 
die slachtoffers van dienst zijn. In deze ontwikkelen zij kwaliteit 'van onderop'. Het 
is de moeite waard om na te gaan onder welke voorwaarden dit soort kwaliteit 
wordt geproduceerd. De noties van discretionaire ruimte, frontliniewerker en de 
evenwaardigheid van het zorg- en juridisch perspectief lijken daarbij richtingge
vend. De in de afgelopen zeven hoofdstukken bedreven studie bevestigen dit 
vermoeden. 
Kwaliteit wordt vooral bereikt wanneer beslissingen met betrekking tot het proces 
van ondersteuning door de frontliniewerker en het slachtoffer zelf worden geno
men. Niet het abstracte, van bovenopgelegde, principe over procedureel of 
methodisch juist handelen maar het tastbare 'zorg hebben voor', 'plezier hebben 
aan' of 'je best doen voor' staan garant voor kwaliteit. 

Teneinde bovengaande gedachtengang te toetsen aan meer dan enkel eigen 
praktijkervaring (zie beschrijvingen casusposities) is ook onderzoek gehouden. Dit 
vond plaats onder medewerkers van achtereenvolgens Slachtofferhulp 
Amsterdam/Amstelland, de regiopolitie Amsterdam/Amstelland en het Amster
damse Openbare Ministerie. 
Kriterium voor deelname aan dit onderzoek was de bereidheid tot deelname en 
veelvuldige bemoeienis met slachtoffers van misdrijven of verkeersongevallen. 
Onder het totaal van 53 respondenten waren 23 medewerkers van Slachtofferhulp. 
Dit waren allen vrijwillige medewerkers, die vrijwel dagelijks ondersteuning 
bieden aan slachtoffers. De 22 deelnemende politiemensen waren divers geselec
teerd. Daaronder waren surveillanten, zogeheten generalisten, projectleiders 
slachtofferzorg en enkele leidinggevenden. Zij waren afkomstig van politiebureaus 
uit Amsterdam West, Zuid, Oost, het centrum van de stad en het Wijkteam 
Autosnelwegen. Van de acht deelnemers van het Openbaar Ministerie waren er 
drie officier van justitie, één projectmedewerker bij Justitie in de Buurt en de 
overigen administratief medewerker (1). 

Pleidooi voor een bepaald type van onderzoek 
In hoofdstuk 2 doe ik een pleidooi voor een bepaald type van onderzoek. Richting
gevende begrippen in dit type van onderzoek zijn achtereenvolgens de voorstel
ling van de menselijke werkelijkheid als een geheel van rollen en actoren, de wens 
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hierin als onderzoeker aansluiting te zoeken en het gegeven dat begripsvorming 
tijdens het onderzoeksproces plaatsvindt. Een en ander steunt op het gegeven dat 
mensen bij voortduring betekenisgevend bezig zijn (symbolisch interactionisme). 
Deze begripsvorming moet verruiming bieden voor het handelen door betrokke
nen. Zij moeten er wat aan hebben in termen van productie van verbeterings-
kennis. Kwaliteit is daarmee aanduidbaar als handelingsverruiming. Deze kennis 
laat zich vervolgens uitdrukken in suggesties voor handelen (sensitizing concepts) 
en kriteria, waarmee toename aan kwaliteit respectievelijk te bereiken en te 
metenis (ijkpunten) (2). 

Onderzoeksvraag 
In dit onderzoek staat de vraag centraal inhoeverre de in de zeven hoofdstukken 
ontwikkelde gedachtengang over kwaliteit wordt gevalideerd door de observaties 
van de ondervraagde medewerkers van Slachtofferhulp, politie en Justitie. 

8.2 Sensitizing concepts en ijkpunten 

Bijdragen en bepalingen 
Het mag voor zich spreken dat de, in de zeven hoofdstukken, ontwikkelde gedach
tengang op een handzame manier moest worden gepresenteerd. Dit gebeurde 
door formulering van vijftig stellingen. Deze hadden betrekking op de wijze van 
omgang met slachtoffers en steunden op de in hoofdstuk 2 en 3 geformuleerde 
sensitizing concepts en ijkpunten. Er was een onderdeling van 28 zogeheten 
'bijdragen' en 22 'bepalingen'. De formulering van de bijdragen kwam voort uit de 
'sensitizing concepts' uit paragraaf 2.3. De bepalingen steunden op 'ijkpunten' uit 
paragraaf 3.5. 
Enige aansprekende bijdragen hadden betrekking op een begrijpelijke, waar
heidsgetrouwe of waarachtige communicatie tussen slachtoffer en ondersteuner 
en op de mogelijkheid van de ondersteuner om invloed uit te oefenen op de manier 
van ondersteuning (statements 1, 2, 3 en 5). Veelzeggende bepalingen hadden te 
maken met de belangeloosheid van de ondersteuner, diens mate aan inzet en zijn 
bereidheid om zichzelf te verantwoorden (statement 29, 30 en 31). 

Vijftig stellingen op kaartjes, kwaliteit 
Zoals gezegd zijn de sensitizing concepts en ijkpunten omgewerkt tot respectieve
lijk 28 en 22 stellingen. De 28 stellingen: bijdragen, werden afgedrukt op oranje 
kaartjes. De 22 stellingen: bepalingen kregen een gele kleur. Bij de presentatie 
van de onderzoeksopdracht aan de respondenten werd vooral gesproken over 
kwaliteit van slachtofferondersteuning in termen van communicatie tussen 
slachtoffer en ondersteuner. Andere aspecten van kwaliteit als doelmatigheid, 
effectieve inzet van middelen, accurate toepassing van regelgeving enzomeer 
kregen minder nadruk. Zij raken in het bestek van dit betoog minder de kern van 
de ondersteuning van slachtoffers. 

8.3 Opzet van het onderzoek; concept mapping 
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Concept mapping 
De methode 'concept mapping' is een, door de Amerikaanse onderzoeker Trochim, 
(3) ontworpen vorm van gestructureerde conceptvorming ("structured conceptu
alization"). Dit is een gangbare manier voor betrokkenen om tot eensluidende 
gedachtenvorming te komen door discussie en samenspraak. Trochim stelt een, 
door de computer ondersteunde, procedure voor, waarbij brainstorming, gedach
tenvorming en besluitvorming op een systematische manier plaatsvindt. Allerlei 
kennis en ideëen worden geëxpliciteerd en in een overzichtelijk schema vormge
geven. De geïntegreerde, collectieve kennis van een gehele groep wordt gestruc
tureerd weergegeven. Concept mapping, zeggen de auteurs (4), is geschikt voor 
evaluatie- en beleidsonderzoek. 
Bij het hier gevoerde onderzoek bijvoorbeeld werden de vijftig 'statements' 
voorgelegd aan de 53 respondenten, die daar ieder op eigen wijze op mochten 
reageren. De deelnemers werd gevraagd om én ieder kaartje van een cijfer te voor
zien en vervolgens die kaartjes te combineren, waarvan de combinatie voor de 
respondent voor de hand liggend leek. Bij dit van cijfers voorzien en daaropvolgen
de combineren liet de respondemt zich leiden door wat hij/zij het meest belangrij
ke vond. Bundeling was mogelijk door het zogenaamde 'card-sort' structureren. In 
bijlage I worden de bijdragen en bepalingen gedetailleerd uitgeschreven. 

Cijfers geven 
Het cijfers geven (rating) had betrekking op de vraag of genoemde suggestie al 
dan niet bijdroeg om kwaliteit te bereiken (in het geval van de 28 bijdragen) c.q. 
deze te bepalen is (in het geval van de 22 bepalingen). Dit waarderen verliep op 
een schaal van 1 tot en met 7. Bij toekenning met een cijfer 1 vond de respondent 
dat genoemde voorwaarde c.q. juist averechts bijdroeg tot kwaliteit c.q. dat 
genoemde voorwaarde in het geheel niet geschikt was om kwaliteit te bepalen. Bij 
het cijfer 3 was de respondent neutraal. De voorwaarde droeg noch positief, noch 
negatief bij tot kwaliteit ofwel de voorwaarde was noch geschikt, noch ongeschikt 
om te bepalen of kwaliteit was geproduceerd. Bij het cijfer 7 tenslotte oordeelde 
de respondent dat de voorwaarde in kwestie altijd bijdroeg tot kwaliteit c.q. dat 
de voorwaarde altijd geschikt was om kwaliteit te bepalen. De cijfers 2, 4, 5 en 6 
vielen daar als waardering tussen. 

Combineren 
Een kriterium voor combineren (bridging) was de bruikbaarheid c.q. toepasbaar
heid in de praktijk van een bepaalde combinatie voor desbetreffende respondent, 
zijnde een praktijkwerker. Hem of haar werd gevraagd mogelijke combinaties op 
intuïtieve wijze vorm te geven (naar zijn/haar idee, inzicht of gevoel). Daarbij werd 
een beroep gedaan op de dagelijkse ervaring van de respondent met de onder
steuning van slachtoffers (5). 
Voor wat betreft het combineren van de statements werden drie spelregels 
meegegeven: 1) men mocht niet alle kaartjes op één stapel deponeren, 2) men 
mocht de kaartjes niet allemaal apart inleveren, en 3) de respondenten werd 
gevraagd de bijdragen (oranje kaartjes) en bepalingen (gele kaartjes) gescheiden 
van elkaar te combineren. Op de zogeheten bridging-lijst is de mate aan gewenste 
combinatie afleesbaar aan een cijfer tussen 0 en 1.00. Naarmate dit cijfer meer de 
1.00 benadert is er bij de respondent minder behoefte de statement met anderen 
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te combineren. De activiteit combineren levert een veld van 10 clusters op, die per 
respondent en per respondentscategorie verschilt. 

Definities van begrippen 
Aan de respondenten werd ook een alfabetische lijst van definities van begrippen 
gegeven, waarbij omschrijvingen van termen als belangeloosheid, coalitievorming, 
communicatie, complexiteit van slachtofferschap enzomeer aan bod kwamen. 
Deze uitleg diende ter verduidelijking en garandeerde enige mate van eenduidig 
begrip. 

Matching en uitsplitsing; sorteren op belangrijkheid 
Na ontvangt van de, van cijfers voorziene en gecombineerde, kaartjes (in totaal 
2.650 stuks) vond opslag in de computer plaats. Daarmee werd combinatie van de 
gezamenlijke gegevens mogelijk. Uitsplitsing van de gegevens op de responden
ten, werkzaam bij respectievelijk Slachtofferhulp, politie en Openbaar Ministerie 
werd daarmee mogelijk. Zo ook konden resultaten voor alle respondenten geza
menlijk worden getoond (6). Per categorie (alle respondenten, medewerkers 
Slachtofferhulp, politie, Openbaar Ministerie) leverde dit achtereenvolgens een 
overzicht op van "gematchte" waarderingen per statement, een overzicht van 
meest voorkomende combinaties van statements, een "multi-dimensionaal" 
overzicht van hoe de gematchte statements zijn gegroepeerd en een overzicht van 
gematchte combinaties inclusief waarderingen (6). 
Het zicht op de resultaten was verkrijgbaar door de rating-lijst, de bridging-lijst en 
het visuele overzicht van waar de statements zijn gegroepeerd. Met de eerste lijst 
krijgt de onderzoeker zicht op hoe de respondenten de statements waarderen, dit 
gericht op het perspectief van kwaliteitswaardering. De bridging-lijst laat zien in 
welke mate ondervraagden vinden dat de diverse statements al dan niet bij elkaar 
horen. Het visuele overzicht (graph) ondersteunt de indrukken van beide lijsten. 

De hieronder gepresenteerde clusters worden, per respondentsoort, gerangschikt 
op belangrijkheid, waarbij de hoogte van de rating als kriterium geldt. Om de 
vergelijking van de clusters hanteerbaarder te maken, duid ik ze ieder aan met een 
kort steekwoord. In het tweede deel van dit hoofdstuk (paragraaf 8.7) kom ik ook 
tot een vergelijking van de resultaten tussen de drie respondentgroepen. Cluster-
vergelijking zondermeer kan niet. Per respondentgroep is de ordening van de 
vijftig statements in tien clusters verschillend (drie van elkaar verschillende 
clusterreeksen). Het gaat erom dat ik in termen van de "grootste gemene deler" tot 
een vergelijking kom (het bij elkaar "vegen" van de opvallende aspecten uit de drie 
clusterreeksen). Op een andere manier is het vergelijken niet mogelijk. 

8.4 Resultaten van het onderzoek onder de medewerkers van Slachtoffer
hulp 

Ten eerste valt zeer op dat de 23 respondenten de beide categorieën statements 
(bijdragen tot kwalitatief handelen 1-28) en de ijkpunten (ofwel bepalingen 29-50) 
zeer ver uiteen plaatsen (totaalgemiddelden bridging 0.436 en rating 5.568; 5 = 
voorwaarde draagt bij tot kwaliteit, 6 = voorwaarde draagt zeer bij tot kwaliteit). 
De categorieën vertonen, ieder op hun beurt, een hoge mate aan concentratie. Zo 
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ook worden de twee afzonderlijke categorieën qua graph-structuur onderzocht. De 
beide graphs leiden tot een presentatie per cluster. Zoals gezegd volgt deze naar 
de hoogte van de rating. Deze scheiding komt door een methodologische hand
greep. Alle respondenten is immers gevraagd om de bijdragen en de ijkpunten 
allemaal afzonderlijk te beoordelen en te combineren. Als er dus sprake is van een 
"waterscheiding" dan is deze van methodologische en niet van inhoudelijke aard. 
Aan de hand van de graphs (zie bijlagen) kan men zien hoe intensiteit (dichtheid) 
visueel wordt uitgewerkt. Het geeft aan dat respondenten vinden dat dicht bij 
elkaar gesitueerde stellingen ook inhoudelijk veel met elkaar hebben te maken. 

Cluster 9 (COMMUNICATIE EN DESKUNDIGHEID als IJKPUNTEN) is een combi
natie van vier statements (ijkpunten). Hier is een hoge intensiteit (0.17) en geme
ten bij deze respondentgroep de hoogste score (6.39) te zien. De statements 
indiceren een verwevenheid tussen ethisch besef en deskundigheid: 

als ethisch aanduidbaar zijn de noties van de bereidheid tot waarachtige en 
waarheidsgetrouwe communicatie als belangrijke indicatoren voor kwali
teit; 
met betrekking tot deskundigheid kan worden gewezen op het vermogen 
van de ondersteuner om het slachtofferschap aan het slachtoffer uit te 
leggen en het vermogen herkennend op de gevoelens van het slachtoffer te 
reageren. Bij aanwezigheid daarvan veronderstellen de respondenten de 
aanwezigheid van kwaliteit. 

Cluster 6 (INZET, BEGRIP EN COMMUNICATIE als IJKPUNTEN) omvat drie 
statements (ijkpunten), die én ethisch én pragmatisch van aard zijn. Zij vertonen 
een lage dichtheid (0.46) maar des te meer een hoge score (6.36). Respondenten 
vinden de mate aan inzet door de ondersteuner, de bereidheid om het slachtoffer 
vanuit diens kwetsbaarheid te verstaan en de bereidheid van de ondersteuner om 
begrijpelijk met het slachtoffer te communiceren belangrijke indicatoren voor 
kwaliteit. Vooral de laatste statement scoort hoog (6.83) en bereikt daarmee bijna 
het absolute maximum van 7. 

Met cluster 5 (BELANGELOOSHEID EN ZEGGENSCHAP VAN SLACHTOFFER als 
IJKPUNTEN) ontmoeten wij opnieuw de categorie statements (ijkpunten ofwel 
bepalingen). Het eerste cluster in deze categorie omvat drie statements, die door 
hun hoge dichtheid (0.27) en hoge waardering (6.19) een hoog ethisch besef bij de 
medewerkers van Slachtofferhulp indiceren. De bevindingen komen neer op de ge
dachte dat de belangeloosheid van de ondersteuner, het vermogen van de onder
steuner om het slachtoffer een kans op herwinning van zeggenschap over eigen 
omstandigheden te bieden en het vermogen van het slachtoffer dit ook te 
verwezenlijken zeer bijdragen aan kwaliteit. 

Cluster 8 (VERANTWOORDING EN NIET ALLEEN JURIDISCHE ACTIE SEC als 
IJKPUNTEN) telt twee statements (ijkpunten) die onderling zeer dicht op elkaar 
zitten (0.01) maar een niet al te hoge score hebben. Er bestaat geloof in collegiale 
toetsing als instrument voor kwaliteit (5.65) én men is er in zekere mate van 
overtuigd dat uitsluitend juridische actie geen soelaas biedt (5.39). De twee state
ments tezamen, aldus het visuele overzicht, hebben weinig samenhang met de 
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overige ijkpunten. 

Cluster 3 (SPEELRUIMTE, GEBRUIK VAN OMGEVING, SOLIDARITEIT EN 
TOEPASBAARHEID als SUGGESTIES TOT HANDELEN) omvat 10 statements 
(bijdragen) die zeer dicht bij elkaar staan gegroepeerd (0.20). De gemiddelde 
rating plaatst dit cluster in de middenmoot (5.63). Zij vermelden ondermeer een 
hoge waardering voor de gedachte dat er plaats moet zijn voor de eigen indivi
duele speelruimte van de ondersteuner naast organisatorische en professionele 
regelgeving. Zo ook kennen de respondenten veel betekenis toe aan de gedachte 
dat de eigen omgeving van slachtoffer behulpzaam is bij de verwerking van het 
slachtofferschap c.q. dat daarin door de ondersteuner "genetwerkt" dient te 
worden. Met waardering van beide noties onderschrijven de medewerkers van 
Slachtofferhulp twee van de centrale vooronderstellingen van dit proefschrift. 
Verdere conclusies uit dit cluster zijn: 

respondenten geloven zeer dat solidariteit met slachtoffers bijdraagt tot 
kwaliteit; 
men gelooft in het "kunnen gebruiken" van de omgeving rond het slachtoffer 
(zie ook hierboven); 
er is geloof in de toepasbaarheid van eigen kundigheid en men gaat ervan 
uit dat deze ook overdraagbaar is in andere omstandigheden; en 
opnieuw wijst men de gedachte af dat besluiten voor verbetering van de 
situatie van het slachtoffer door de ondersteuner moeten worden genomen. 

Cluster 7 (VERANTWOORDING, DESKUNDIGHEID, BEVRIJDING EN ANDER 
ZICHT OP WERKELIJKHEID als IJKPUNTEN) telt zes statements (ijkpunten) met 
een redelijk hoge dichtheid (0.25) en een weliswaar acceptabele maar iets lagere 
waardering (5.43). De statements verschillen onderling nogal van waardering. Dit 
ziet eruit als: 

de bereidheid van de ondersteuner om zich tegenover het slachtoffer te 
verantwoorden, vinden de medewerkers bij Slachtofferhulp minder rele
vant; dit ijkpunt krijgt een lage waardering (4.61); 
daartegenover staat dat men veel waarde toekent aan het weten te onder
kennen van het slachtofferschap (6.48) en dat men opnieuw gelooft in het 
perspectief van bevrijding voor slachtoffers (5.83); 
opnieuw waardeert men als laag het streven om het slachtoffer de werke
lijkheid eens op een andere manier te doen zien en men gelooft ook niet in 
de ambitie om het slachtoffer als deel van de oplossing en niet van het 
probleem te zien; 
de gedachte dat de ondersteuning van het slachtoffer ook kan worden 
begrepen als het bieden van een steuntje in de rug ontmoet een zekere 
instemming en krijgt daardoor voldoende waardering (5.65). 

Cluster 1 (COMMUNICATIE, PLANMATIGE AANPAK, INVLOED DOOR SLACHT
OFFER, ANDER ZICHT OP WERKELIJKHEID als SUGGESTIES TOT HANDELEN) 
vormt hier een combinatie van 12 statements (bijdragen) met een hoge concentra
tie (0.15) en een verdienstelijke waardering (5.42). De interpretatie van de samen
hang, aangegeven door deze cluster is als volgt: 

de medewerkers van Slachtofferhulp hechten zeer aan een goede communi-
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catie tussen slachtoffer en ondersteuner; 
er is minder geloof in de omstandigheid dat slachtoffer en ondersteuner zich 
eenzelfde aanpak eigen dienen te maken, men waardeert een eventuele 
dominantie van de ondersteuner laag; daarentegen is men wel uit op een 
planmatige aanpak; 
de medewerkers twijfelen aan een zogeheten "oplossingsgerichte" 
(ingenieurs-) aanpak; daarop sluit aan dat er belang wordt gehecht aan het 
vermogen van het slachtoffer zelf besluiten te nemen, al dan niet in samen
spraak met de ondersteuner; een eventuele oplossingsgerichte aanpak is 
wél aanbevelingswaardig wanneer het initiatief daartoe bij het slachtoffer 
ligt; 
de notie om "de werkelijkheid eens anders te bekijken" ontmoet weinig 
waardering bij de medewerkers van Slachtofferhulp; in commentaar gaven 
diversen aan dit een te abstracte suggestie voor handelen te vinden. 

Cluster 2 (INVLOED DOOR ONDERSTEUNER als SUGGESTIE TOT HANDELEN) 
bestaat slechts uit één statement (4, bijdrage). De gedachte dat de ondersteuner 
invloed moet kunnen uitoefenen op de manier van ondersteuning heeft men 
geïsoleerd neergezet. De waardering (5.04) laat zien dat men deze toch nog enige 
zeggingskracht toekent (waardering 5 = de statement draagt bij tot kwaliteit). 

Cluster 4 (RECHTVAARDIGING VAN POLITIE EN JUSTITIE EN VEELVORMIG
HEID VAN OMGEVING als SUGGESTIES TOT HANDELEN) omvat 5 statements 
(bijdragen), die én een veel lagere concentratie (0.60) én een lagere waardering 
(4.86) laten zien. Kort opgesomd kan worden geconcludeerd dat: 

ondersteuning van slachtoffers absoluut niet kan worden ingezet als een 
manier om de werking van een eventueel gebrekkig werkend strafrecht-
apparaat te rechtvaardigen; 
het besef dat de omgeving van het slachtoffer en ondersteuner veelvormig 
is en vatbaar voor verandering, niet onwaar is maar weinig kwaliteit in de 
zin van praktisch nut voor slachtoffer en ondersteuner oplevert. 

Cluster 10 (NETWERKONTWIKKELING EN POSITIE IN KLEINE ORGANISATIE als 
IJKPUNTEN) tenslotte lijkt door zijn lage intensiteit (0.65) en benedenmaatse 
score (4,84) een vergaarbak van vier ijkpunten. Coalitievorming en onderhandeling 
door de ondersteuner naar andere ondersteuners (5.35) en het geloof in netwerk
vorming 5.43) krijgt nog wel waardering. Het al dan niet werken vanuit een kleine 
organisatie of kleine afdeling, één van Handler's voorwaarden voor kwaliteit, blijkt 
door deze groep respondenten niet als zodanig te worden erkend (4.36 en 4.22). 

8.5 Resultaten van het onderzoek onder politiemensen 
Ook hier worden tien clusters gepresenteerd, waarbij de waarderingslijst (rating), 
de clusterordening (bridging) en het visuele overzicht (graph) melden voor welke 
waardering en groepering van de vijftig statements (bijdragen en ijkpunten) de 
ondervraagde politiemensen kozen (melding in gemiddelden). 
Het totaalgemiddelde van 0.308 voor de bridging indiceert een nog hogere mate 
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aan concentratie van de statements dan bij de resultaten afkomstig van de 
medewerkers van Slachtofferhulp. Ook hier laat de graph twee geconcentreerde 
categorieën zien die ver van elkaar af staan. 
De totaalgemiddelde van 4.971 voor de rating laat zien dat de politiemensen de 
aangevoerde suggesties in z'n totaliteit beneden de maat vinden (4 = voorwaarde 
draagt een beetje bij tot kwaliteit, 5 = voorwaarde draagt bij tot kwaliteit). Inte
ressant is na te gaan welke suggesties hoger zijn dan 5 en welke redenen de lage 
waardering verklaren. 

Cluster 7 (VERANTWOORDING, DESKUNDIGHEID EN COMMUNICATIE als 
IJKPUNTEN) heeft met vijf statements (ijkpunten) een zeer hoge intensiteit van 
clustering (0.07) en de hoogste waardering (6.16). Gegeven deze score is nader 
onderzoek geboden. Uit de resultaten blijkt dat: 

er bereidheid bestaat tot collegiale toetsing (5.59). Bij Slachtofferhulp 
reageerde men terughoudender op dit type van verantwoording (5.65); 
er eveneens bereidheid bestaat om het slachtoffer vanuit diens kwetsbaar
heid te begrijpen; 
men zo ook belang hecht aan de herkenning en erkenning van het slachtof
ferschap: weten te "resoneren"; en 
men gelooft in waarheidsgetrouwe (6.14) en begrijpelijke (6.55) communica
tie als bouwstenen voor kwaliteit. 

Cluster 1 (COMMUNICATIE, NETWERKONTWIKKELING, GEBRUIK VAN OMGE
VING als SUGGESTIES TOT HANDELEN) omvat zes statements (bijdragen), die 
kort op elkaar zijn gegroepeerd (0.20) en een hoge score vertonen (5.81). Uit dit 
cluster komen de volgende bevindingen: 

ondervraagde politiemensen hechten zeer aan een begrijpelijke communi
catie tussen slachtoffer en ondersteuner. Deze statement krijgt de aller
hoogste score (6.59); 
zo ook vinden de respondenten het vermogen om te netwerken en om 
gebruik te maken van de omgeving rond het slachtoffer belangrijk; en 
evenzeer geldt het belang van een waarachtige communicatie en van de 
gezamenlijkheid in besluitvorming door slachtoffer en ondersteuner. 

Cluster 8 (INZET EN VERANTWOORDING als IJKPUNTEN) telt twee statements 
(ijkpunten), die dicht bij elkaar staan (0.20) maar op hun beurt veraf liggen van de 
overige statements (zie graph). De gemiddelde waardering is hier lager dan bij 
cluster 7 maar nog boven de maat (5.48). De mate aan inzet door de ondersteuner 
waardeert men als een tot kwaliteit leidend ijkpunt (5.91 ). Evenzo geldt dit voor 
de bereidheid zich tegenover het slachtoffer te verantwoorden (5.05). De voor
gaande bereidheid zich tegenover collega's te verantwoorden lag hoger (5.59). 
Toch ligt het eerste cijfer hoger dan bij de medewerkers van Slachtofferhulp (4.61). 
Kennelijk vinden de politiemensen dit een belangrijker ijkpunt om metterdaad 
kwaliteit te beoordelen dan de medewerkers van Slachtofferhulp. 

Cluster 6 (BELANGELOOSHEID, NIET ALLEEN JURIDISCHE ACTIE SEC, COM
MUNICATIE, DESKUNDIGHEID, ZEGGENSCHAP DOOR SLACHTOFFER EN 
NETWERKONTWIKKELING als IJKPUNTEN) met negen statements, is een cluster 
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in de categorie ijkpunten. Deze passen zeer bij elkaar vinden ondervraagde 
politiemensen (bridging 0.06) en krijgen een positieve waardering (5.34). Een 
aantal centrale noties uit de gedachtenontwikkeling van het proefschrift worden 
door de politiemensen hier bij elkaar gegroepeerd: belangeloosheid, niet alleen 
juridische actie, waarachtige communicatie, het slachtofferschap weten te faseren 
en te duiden, de zeggenschap van het slachtoffer zelf en het vermogen tot coalitie
vorming en netwerkontwikkeling. De combinatie wordt afgesloten met de ambitie 
het slachtoffer als deel van de oplossing, niet als deel van het probleem te zien. Dit 
ijkpunt krijgt overigens een lage waardering (4.36). 

Cluster 2 (COMMUNICATIE, INVLOED DOOR SLACHTOFFER, SPEELRUIMTE, 
INVLOED DOOR ONDERSTEUNER, VEELVORMIGHEID VAN OMGEVING EN 
TOEPASBAARHEID als SUGGESTIES TOT HANDELEN) omvat tien statements 
(bijdragen), waarbij de clustering zeer intensief is (0.08) en de waardering iets 
minder dan bij cluster 1 (5.16). Bij deze cluster ontmoeten een aantal ethische en 
pragmatische noties elkaar, die de kern van de slachtofferondersteuning door de 
politiefunctionaris lijken uit te maken. Enige opvallende bevindingen zijn: 

respondenten geloven zeer in de kwaliteit van waarheidsgetrouwe commu
nicatie. Deze statement krijgt een hoge score (6.41); 
zo ook wordt belang gehecht aan de eigen invloed van het slachtoffer op 
het ondersteuningsproces, de individuele speelruimte van de ondersteuner 
naast professionele en bureaucratische regelgeving en het vermogen het 
slachtoffer een aantal suggesties tot verbetering c.q. oplossing aan te 
reiken; 
in tegenstelling tot de respondenten bij Slachtofferhulp groeperen de 
politiemensen de statement met betrekking tot de mogelijkheid van in
vloeduitoefening door de ondersteuner kort op de andere suggesties tot 
handelen. Bij Slachtofferhulp kreeg deze statement een volstrekt geïso
leerde plaats; 
de politiemensen onderkennen eveneens het belang om goed onderscheid 
te kunnen maken tussen de diverse hulpbronnen in de omgeving van het 
slachtoffer en deze effectief in te zetten. 

Cluster 10 (ZEGGENSCHAP VAN SLACHTOFFER EN BEVRIJDING als IJKPUN
TEN) omvat 3 statements (ijkpunten), die respondenten redelijk bij elkaar vinden 
passen (bridging 0.26) en ook positieve waardering krijgen (5.14). Uit dit cluster 
blijkt dat: 

men de notie van een steuntje in de rug als kriterium voor kwaliteit uiterma
te belangrijk vindt (6.68); 
het vermogen van het slachtoffer om zeggenschap te herwinnen over eigen 
leefomstandigheden minder waardeert (4.86). De respondenten van Slacht
offerhulp waardeerden deze statement met een aanzienlijk hogere score 
(6.13); en 
de volgende statement is die waarbij het slachtoffer wordt uitgenodigd op 
een perspectief van bevrijding. Ondervraagde politiemensen geven hier een 
aanzienlijk lagere waardering dan de medewerkers van Slachtofferhulp 
(4.86 versus 5.83). 
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Cluster 3 (SOLIDARITEIT, ANDER ZICHT OP WERKELIJKHEID, INVLOED DOOR 
SLACHTOFFER, VEELVORMIGHEID EN GEBRUIK VAN OMGEVING als SUGGES
TIES TOT HANDELEN), telt zeven statements. De intensieve groepering daarvan 
(0.2) veronderstelt een logische samenhang in de ogen van ondervraagden. De 
gemiddelde waardering is laag (4.64). In detail komt naar voren dat: 

men de ethische notie van solidariteit met het slachtoffer onderkent maar 
deze niet zo hoog waardeert als is gebeurd door de medewerkers van 
Slachtofferhulp (4.88 versus 5.91); 
verder heeft men enige waardering voor het vermogen van het slachtoffer 
zelf zijn beslissingen te nemen en onderkent men de veelvormigheid en 
veranderbaarheid van de omgeving ten gunste van het slachtoffer. Toch is 
hier, zoals gezegd, de waardering beneden de maat van 5; 
eveneens onderschrijft men de statement over oplossing van problemen. 

Cluster 9 (POSITIE IN KLEINE ORGANISATIE EN ANDER ZICHT OP WERKELIJK
HEID als IJKPUNTEN) telt drie statements (ijkpunten), die nog los van elkaar 
staan gegroepeerd (0.55) en ook qua waardering weinig opleveren (4.36). De drie 
statements hebben betrekking op de positie van de ondersteuner in een kleine 
organisatie of een relatief zelfstandige afdeling binnen een grote organisatie. 
Evenals bij de respondenten van Slachtofferhulp spreekt dit ijkpunt niet aan. In die 
zin is dat opmerkelijk omdat dit ijkpunt in Handler's theorievorming niet zonder 
aandacht blijft. 
De notie van "de werkelijkheid even anders aan het slachtoffer laten zien" spreekt 
ook hier niet aan. 

Cluster 5 (RECHTVAARDIGING VAN JUSTITIE EN PLANMATIGE AANPAK als 
SUGGESTIES TOT HANDELEN) telt drie statements (bijdragen). Deze kennen 
eveneens een lage intensiteit van groepering (0.57) en een lage waardering (3.98). 
Uit de beantwoording blijkt dat ook inzake slachtofferondersteuning een mogelijke 
legitimatie van Justitie van slachtofferondersteuning nauwelijks wordt gewaar
deerd (3.73). Zo ook gelooft men nauwelijks in de totstandkoming van kwaliteit 
wanneer slachtoffer en ondersteuner zich dezelfde aanpak eigen maken. Er is 
enige waardering voor een planmatige aanpak, maar de medewerkers van 
Slachtofferhulp geven een hoger cijfer (4.41 versus 5.00). 

Ook cluster 4 (RECHTVAARDIGING VAN POLITIE EN INVLOED DOOR ONDER
STEUNER als SUGGESTIES TOT HANDELEN) omvat slechts twee statements 
(bijdragen); deze worden ver uit elkaar geplaatst (bridging 0.89) en hebben de 
laagste waardering van de tien clusters (3.64; 3 = voorwaarde draagt noch 
positief noch negatief bij tot kwaliteit, 4 = deze voorwaarde draagt een beetje bij 
tot kwaliteit). Uit de antwoorden blijkt dat de politiemensen nauwelijks belang 
hechten aan de legitimering van de politie door middel van ondersteuning van 
slachtoffers en wijzen zij de besluitvorming door enkel de ondersteuner af (3.45, bij 
respondenten Slachtofferhulp 3.35). 

8.6 Resultaten van het onderzoek onder medewerkers van Justitie 
De bridging-lijst (totaalgemiddelde 0.483) laat een zeer los verband van de vijftig 
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statements zien. Maar enkele clusters, 8 en 9 bijvoorbeeld, laten een hoge concen
tratie zien. Wellicht hangt deze mate van groepering samen met het geringer 
aantal respondenten. Hun aantal bedroeg acht. De gemiddelde waardering 
(rating) is hier hoog (5.432), bijna zo hoog als die bij de respondenten van Slachtof
ferhulp (5.568). 

Bij cluster 8 (DESKUNDIGHEID, ZEGGENSCHAP VAN SLACHTOFFER, COMMU
NICATIE EN NIET ALLEN JURIDISCHE ACTIE SEC als IJKPUNTEN) ontmoet de 
onderzoeker een danig aantal statements (ijkpunten), negen in totaal, waarbij de 
zeer hoge intensiteit (0.05) en de hoge waardering (6.51) zeer opvallen. Het zegt 
iets over de optiek van Justitie-mensen dat zij meer belang hechten aan ijkpunten 
dan aan suggesties (bijdragen) tot handelen. Hoge waardering wordt toekend 
aan: 

de bereidheid om het slachtoffer vanuit diens kwetsbaarheid te begrijpen 
(6.88); hiermee wordt het maximum van 7 bijna bereikt; 
de bereidheid van de ondersteuner tot waarheidsgetrouwe communicatie 
(6.50); 
het vermogen om op de gevoelens van het slachtoffer herkennend en 
erkennend te reageren ("weten te resoneren") (6.38); bij Slachtofferhulp 
(6.74) noteerde deze statement hoger . Dit is niet verwonderlijk omdat dit 
vermogen de kern van de deskundigheid van de medewerker van Slachtof
ferhulp raakt; 
het vermogen om het slachtoffer kans te bieden op herwinning van zeggen
schap over eigen leefomstandigheden wordt hoog gewaardeerd (6.88). Er 
bestaat bij de Justitie-medewerkers een sterk geloof in de emancipatie van 
het slachtoffer. Deze notie vindt men belangrijker voor de bepaling van 
kwaliteit dan de eerdere statements over de mogelijk legitimerende wer
king van slachtofferondersteuning door het strafrechtapparaat; 
zo ook krijgen de statements met betrekking tot een begrijpelijke communi
catie (6.50), het weten "te duiden" (6.25) en het weten "te faseren" (6.88) van 
het slachtofferschap een hoge waardering. Justitie is met de laatste twee 
statements het hoogst, hoger dan de medewerkers van Slachtofferhulp 
(6.22 en 6.48). Dit is opmerkelijk aangezien deze twee statements betrek
king hebben op de deskundigheid van de medewerkers van Slachtofferhulp; 
als eveneens positief onderschrijven de justitie-respondenten de notie om 
het slachtoffer te zien als deel van de oplossing en niet als deel van het 
probleem (5.75); 

opvallend is eveneens de waardering van de statement, die betrekking 
heeft op de gedachte dat kwaliteit vast te stellen is door een geloof het niet 
alleen te zien in juridische actie. De respondenten bij Justitie scoorden 
hoger (6.63) dan ondervraagde politiemensen (5.27) of medewerkers van 
Slachtofferhulp (5.39). Daarmee onderkenden de medewerkers bij Justitie 
één van de centrale gedachten in de dissertatie. Zij lijken in dit opzicht 
minder naïef dan de andere respondenten. Wellicht heeft het antwoord 
hierop te maken met een veel beter zicht door de Justitie-medewerkers op 
de beperkte mogelijkheden van hun eigen product. 

Cluster 1 (INVLOED DOOR ONDERSTEUNER, NETWERKONTWIKKELING, 
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SOLIDARITEIT EN SPEELRUIMTE als SUGGESTIES TOT HANDELEN) omvat zes 
statements (bijdragen), met een lage concentratie (bridging 0.40) maar een beslist 
hoge waardering (rating 6.29). Vooral de statements, die betrekking hebben op 
een begrijpelijke, waarachtige en waarheidsgetrouwe communicatie scoren 
uitermate hoog (6.88, 6.88 en 6.50). Deze drie staan dicht bij elkaar gegroepeerd. 
Zo ook geloven de medewerkers bij Justitie zeer aan de invloed door het slachtof
fer, de ambitie van het slachtoffer om uit te zijn op oplossing van problemen en 
onderschrijft men het besef dat mogelijke besluiten met betrekking tot het 
ondersteuningsproces door slachtoffer en ondersteuner gezamenlijk dien te 
worden genomen. 

Ook cluster 9 (NETWERKONTWIKKELING, ANDER ZICHT OP DE WERKELIJK
HEID, ZEGGENSCHAP DOOR SLACHTOFFER EN BEVRIJDING als IJKPUNTEN) 
wordt gekenmerkt door een hoge intensiteit (0.24) en een hoge waardering (6.04). 
Het cluster omvat zes statements (ijkpunten). De wijze van waardering verwijst 
naar een breed en uitgewogen zicht op de omstandigheden van slachtoffers en het 
vermogen deze omstandigheden in abstracte termen te verstaan. 

onderhandeling en coalitievorming met andere ondersteuners worden als 
indicatoren voor kwaliteit hoog gewaardeerd (6.50); 
zo ook geldt de hoge waardering voor de statement met betrekking tot een 
type van ondersteuning dat het slachtoffer een steuntje in de rug kan 
bieden (6.88); deze waardering is door de Justitie-respondenten aanzienlijk 
hoger dan door de medewerkers van Slachtofferhulp (5.65) en de politie
mensen (5.68); 
de werkelijkheid net even anders aan het slachtoffer te laten zien wordt als 
indicator voor kwaliteit lager gewaardeerd (5.38); 
er wordt veel belang gehecht aan het vermogen van het slachtoffer om 
zeggenschap over eigen leefomstandigheden te herwinnen (6.13). Als 
kwaliteitsindicator scoort dit statement gelijk met Slachtofferhulp (6.13) 
maar is de waardering door de politie veel lager (4.86); 
zo ook is er geloof in netwerkontwikkeling (6.25); dit geloof is hier hoger 
dan door Slachtofferhulp (5.43) of politie (5.32); 
de uitnodiging aan het slachtoffer op een perspectief van bevrijding wordt 
lager gewaardeerd dan voorgaande statements (5.13). Vindt men deze 
statement te abstract als ijkpunt voor kwaliteit? 

Cluster 7 (BELANGELOOSHEID, INZET, COMMUNICATIE EN VERANTWOOR
DING als IJKPUNTEN), omvat vijf statements (ijkpunten). Dit cluster kent een 
hoge intensiteit (0.34) en een voldoende hoge waardering (5.82). Deze maar ook 
hier navolgende cijfers doen vermoeden dat de medewerkers bij Justitie zichzelf 
meer herkennen in de ijkpunten dan de bijdragen en aan de eerste categorie meer 
kwaliteitsgarantie toekennen. Als hoog wordt de belangeloosheid (6.25), de inzet 
(6.00) en de bereidheid tot waarachtige communicatie (6.25) gewaardeerd. Kenne
lijk zijn dit belangrijke indicatoren voor vaststelling van kwaliteit. Als bene-
denmaats noteert men de bereidheid tot verantwoording tegenover het slachtoffer 
(4.88). De bereidheid tot collegiale toetsing (5.75) vindt men een belangrijker 
indicator. Deze waardering wordt gedeeld door de ondervraagde politiemensen 
(5.95) en de medewerkers van Slachtofferhulp (5.65). 
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Cluster 2 (SPEELRUIMTE EN GEBRUIK VAN OMGEVING als SUGGESTIES TOT 
HANDELEN), telt zes statements (bijdragen) met een lage intensiteit van groepe
ring (0.52) maar met een aanvaardbaar hoge waardering (5.58). Uit de statements 
is te concluderen dat: 

men waarde hecht aan de mogelijkheid dat ondersteuner invloed uitoefent 
op de manier van ondersteuning (5.38); ondervraagden bij politie (4.64) en 
Slachtofferhulp (5.04) hebben daar minder vertrouwen in; 
het vermogen van de ondersteuner tot netwerken wordt hoog gewaardeerd 
(6.63); Justitiemensen zien dit als een duidelijke garantie voor verwerving 
van kwaliteit; 
eventuele solidariteit met het slachtoffer biedt deze garantie kennelijk niet. 
Deze statement krijgt hier een benedenmaatse waardering (4.88). Bij politie 
en Slachtofferhulp liggen deze waarderingen hoger (4.95 en 5.91); 
de beschikking over een aantal suggesties tot verbetering c.q. oplossing 
zien de medewerkers van Justitie als een sterke garantie voor kwaliteit. 
Deze statement krijgt een hoge waardering (6.50), ondervraagden bij 
Slachtofferhulp (5.91) en politie (4.95) vinden deze minder belangrijk; 
zo ook hecht deze groep ondervraagden aan de overdraagbaarheid van 
verbeterende suggesties voor handelen (6.13) en doet dit meer dan de 
ondervraagden bij Slachtofferhulp (5.35) en politie (4.73). Hiermee dient zich 
de vraag aan of deze groep het abstracte beter kan hanteren; 
opmerkelijk is de minimale waardering voor de mogelijkheid van eigen 
speelruimte naast professionele regelegeving. Deze is uitzonderlijke laag 
(4.00 = deze voorwaarde draagt een beetje bij tot kwaliteit) in vergelijking 
tot de resultaten bij Slachtofferhulp (6.09) en politie (5.36). Valt deze speel
ruimte voor een stuk samen met de professionele regelgeving van mede
werkers bij Justitie? Of is deze stelling, één van de centrale noties in dit 
proefschrift, wezensvreemd aan een juridische optiek, zodat de individuele 
speelruimte als niet terzake doende wordt beleefd? 

Cluster 4 (VEELVORMIGHEID VAN OMGEVING EN ANDER ZICHT OP DE 
WERKELIJKHEID als SUGGESTIES TOT HANDELEN) omvat drie statements 
(bijdragen) met een lage intensiteit van groepering (0.46) maar een voldoende 
waardering (5.54). Met de drie statements wordt verwezen een grotere mate aan 
abstractie door de respondenten: 

op de vraag of de omgeving rond het slachtoffer veelvormig is en uit het 
besef daarvan kwaliteit is te genereren reageren de Justitie-medewerkers 
met een hoge waardering (5.38); politiemensen geven deze statement een 
4.50 mee, terwijl de medewerkers van Slachtofferhulp bijna zo hoog scoren 
als de justitie-respondenten (5.30); 
op de statement of de omgeving vatbaar is voor verandering wordt op
nieuw positief gereageerd (5.63); respondenten bij politie (4.32) en Slachtof
ferhulp (4.96) zijn somberder/realistischer als het gaat om de vraag of dit 
gegeven ook kwaliteit garandeert; 
de statement, die uitnodigt de werkelijkheid eens anders te bekijken wordt 
door de justitie-medewerkers positief gewaardeerd (5.63), dit in tegenstel
ling tot de de respondenten bij politie (4.23) en Slachtofferhulp (4.74). 
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Cluster 3 (SPEELRUIMTE EN GEBRUIK VAN OMGEVING als SUGGESTIES TOT 
HANDELEN), omvat vier statements (bijdragen) met een lage intensiteit (0.68) en 
lage waardering (4.88): 

de notie van de kwaliteit van de eigen speelruimte van de ondersteuner 
naast organisatorische regelgeving wordt nauwelijks onderschreven (4.25); 
ook hier is één van de centrale gedachten uit de dissertatie in het geding. 
Bij de ondervraagden bij Slachtofferhulp (6.26) en politie (5.41) ontmoet de 
onderzoeker een positiever ontvangst; 
wel hecht deze groep ondervraagden waarde aan de ambitie van de onder
steuner om uit te zijn op de oplossing van problemen (5.00), bij de mede
werkers van Slachtofferhulp (4.35) en politie (4.68) is dat geloof minder; zijn 
zij tezeer door de dagelijkse praktijk geplaagd om dergelijke ambities te 
koesteren of verwijst deze statement naar een te gesimplificeerd pragma
tisme? 
de twee statements, die uitnodigen kwaliteit toe te schrijven aan de omge
ving van het slachtoffer als bron van verbetering ontvangt maar een matige 
receptie (5.38 en 4.88). De ondervraagden wijzen het niet af maar zien er 
ook niet echt de werkbaarheid van. 

Cluster 10 (POSITIE IN KLEINE ORGANISATIE als IJKPUNTEN) bevat twee 
statements (ijkpunten), volstrekt geïsoleerd van de andere met een lage intensiteit 
(0.73) en lage waardering (4.63). De twee statements hebben betrekking op de 
omstandigheid dat het werken vanuit een kleine organisatie of kleine afdeling 
enige zeggingskracht zou hebben ter bepaling van kwaliteit. De waarderingen 
(4.88 en 4.38) geven aan dat de ondervraagde Justitie-medewerkers hierin weinig 
fiducie hebben, maar toch nog meer dan de politiemensen (4.41 en 4.36) en de 
medewerkers van Slachtofferhulp (4.35 en 4.22). 

Cluster 6 (GEBRUIK VAN OMGEVING, RECHTVAARDIGING VAN POLITIE EN 
JUSTITIE als SUGGESTIES TOT HANDELEN) telt vier statements (bijdragen), 
heeft een uitermate lage intensiteit (0.89) en een lage waardering (4.53). het gaat 
hier kennelijk om statements, die als rest worden gebundeld. Het cijfer van 4.53 is 
met recht een gemiddelde, want de diverse statements in deze cluster lopen qua 
waardering zeer uiteen: 

de gedachte dat de eigen omgeving van het slachtoffer bijdraagt tot verbe
tering van omstandigheden (6.13) en dat daarom het vermogen tot het 
maken van onderscheid en toepasbaarheid geldig is (5.38), vonden respon
denten de moeite waard; 
de notie daarentegen dat het strafrechtapparaat iets zou hebben aan 
slachtofferondersteuning in termen van rechtvaardiging van dit apparaat 
(politie en justitie) als zodanig, ontmoette enkel scepsis (3.38 en 3.25). Dit 
was ook het geval bij de politie-respondenten (3.82 en 3.73). De medewer
kers van Slachtofferhulp hebben hier iets meer hoop (4.61 en 4.39), maar ook 
deze waardering suggereert geen echt vertrouwen op kwaliteit. 
Toch geeft het verschil in waardering tussen de groepen respondenten 
aanleiding tot een interessant debat. Zouden de medewerkers bij justitie en 
de politiemensen wel voldoende zicht hebben op de gevolgen van hun 
werkwijze op burgers? Want uit onderzoek van ondermeer Wemmers blijkt 
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dat slachtoffers wel degelijk waardering hebben voor politie en Justitie bij 
een welbewuste slachtofferondersteuning door deze instanties (8). 

Cluster 5 (INVLOED VAN SLACHTOFFER, PLANMATIGE AANPAK EN INVLOED 
VAN ONDERSTEUNER als SUGGESTIES TOT HANDELEN) telt vijf statements 
(bijdragen) met een lage intensiteit (0.54) en lage waardering (4.50). 

de statement met betrekking tot het besef dat mogelijke besluiten ten 
aanzien van de ondersteuning door het slachtoffer zelf moet worden geno
men, ontmoet een voldoende waardering (5.38), dit gebeurde ook door de 
respondenten bij politie en Slachtofferhulp; ook de Justitie-mensen schrij
ven kwaliteit toe aan deze notie van zelfbeschikking; 
er is bij de respondenten weinig geloof in een planmatig verloop van het 
ondersteunigsproces (4.14). Dit is opmerkelijk omdat men wel, zie hierbo
ven, belang hechtte aan organisatorische en bureaucratische regelgeving. 
Is planmatigheid iets anders dan regelgeving? 
de ambitie om een aantal suggesties voor verbetering te onderzoeken 
wordt voldoende gewaardeerd en krijgt een positieve waardering (5.63); 
het geloof in de zelfbeschikking van het slachtoffer staat haaks op het besef 
dat besluiten ten aanzien van het ondersteuningsproces door de ondersteu
ner worden genomen. De waardering voor de laatste statement is minimaal 
(3.13). Ook de respondenten bij politie en Slachtofferhulp waardeerden hier 
laag (3.45 en 3.35). De medewerkers van Justitie verraden hier een mini
mum aan paternalisme; zij geloven optimaal in de zelfbeschikking van het 
slachtoffer; 
op de statement of kwaliteit is gewaarborgd door het zich eigen maken van 
éénzelfde aanpak door slachtoffer en ondersteuner wordt met twijfel 
gereageerd. Deze statement krijgt een lage waardering (4.25). 

8.7 Vergelijkingen tussen de drie respondentgroepen, afgezet tegen de 
eerder ontwikkelde gedachtengang 

De gedachtengang vooraf 
De verwerving van kwaliteit hangt in belangrijke mate samen met de speelruimte 
van de frontliniewerker om luisterend naar de wensen en verwachtingen van het 
slachtoffer en deze op deskundige wijze ondersteuning te bieden. Met deze 
definitie van kwaliteit kwamen een aantal noties ter sprake, die én als suggesties 
voor ondersteunend handelen én als ijkpunt fungeerden om dit handelen te 
toetsen. Deze noties hadden ondermeer betrekking op, ik som hier de belangrijk
ste op, de discretionaire ruimte van de ondersteuner versus professionele of 
bureaucratische regelgeving, de zeggenschap van het slachtoffer op het 
ondersteuningsproces, het vermogen tot netwerken, het gebruik van de omgeving 
rond het slachtoffer, de toepasbaarheid van gevonden suggesties tot handelen, 
het morele besef van de ondersteuner, diens bereidheid tot communicatie, het 
besef dat juridische actie moet samengaan met andere vormen van ondersteuning, 
de mogelijkheid van de ondersteuner te opereren vanuit een kleine organisatie c.q. 
afdeling en het vermogen slachtoffers zeggenschap terug te geven over hun 
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leefomstandigheden. Een samenhangend gebruik van deze suggesties en ijkpun
ten zou tot kwaliteit leiden en de ondersteuner een meetlat geven voor de bepa
ling daarvan. 

Zoals gezegd had dit onderzoek betrekking op de vraag in hoeverre de noties 
herkenbaar waren in de ogen van mensen uit de praktijk. Zo ook is het interessant 
na te gaan of er tussen de drie respondentgroepen qua waardering van de noties 
markante verschillen optraden. Vond bijvoorbeeld de notie over discretionaire 
ruimte dezelfde positieve onthaal bij het ambtelijk georganiseerde Openbaar 
Ministerie als bij het veel meer decentraal opererende Slachtofferhulp? 

Vergelijking van tien clusters per respondentgroep is niet mogelijk, omdat deze 
per respondentgroep qua samenstelling verschillen. Iedere respondent, dus ook 
iedere respondentgroep had een eigen opvatting over hoe de clusters moesten 
worden samengesteld. Vergelijking van de waardering van de afzonderlijke noties 
(zie ook hierboven) door de drie respondentgroepen is mogelijk en de samenstel
ling van de clusters geeft ook aanwijzing voor wat de respondentgroep in kwestie 
van meer en minder belang vindt. Het is dan spannend na te gaan in hoeverre de 
resultaten hier de, in de eerdere hoofdstukken omschreven, beschouwingen over 
goede slachtofferondersteuning onderschrijven. 

Enige eerste algemene bevindingen 
Alle resultaten overziend valt in de eerste plaats op dat alle drie respondentgroe
pen aan de ijkpunten (bepalingen), in het algemeen, meer waardering toekennen 
dan aan de suggesties voor handelen (bijdragen). Beleven betrokken ondersteu
ners meer nut aan een instrumentarium voor meting achteraf dan aan een set aan 
suggesties vooraf? Verwijst dit gegeven naar een sterk normbesef of is het de 
pragmatiek van alledag, die de ijkpunten herkenbaarder doet zijn dan de sugges
ties. Uit één en ander spreekt óf de zin voor realistische inschatting van de eigen 
praktijk óf de wens om onafhankelijk te kunnen opereren. 
De gemiddelde waardering van de clusters door de medewerkers van Slachtoffer
hulp was het hoogst (5.568). Zij werden onmiddellijk gevolgd door de medewer
kers van het Openbaar Ministerie (5.432). De ondervraagde politiemensen volgen 
met een in feite benedenmaatse gemiddelde waardering (4.971). Bij nader onder
zoek blijken ook de politiemensen op heel wat aspecten positief maar zijn zij in 
hun beoordeling van bepaalde noties uitgesproken negatief (laagste clusterwaar-
dering: 3.64), hetgeen het lage gemiddelde verklaart. 
Toch blijft de vraag onbeantwoord waarom de betrokken politiemensen een 
lagere waardering hebben dan de medewerkers van het Openbaar Ministerie. 
Opvallend is in ieder geval het verschil qua grootte van de twee respondentgroe
pen: 22 politiemensen versus 8 parketmedewerkers. Bij de laatste groep zou, 
gegeven de vele "Terwee"-informatie de laatste jaren, een grotere sympathie voor 
de zaak van slachtoffers kunnen bestaan. De dagelijkse praktijk laat zien dat de 
Terwee-boodschap nog niet gemeengoed van alle politiemensen is geworden. 
Zowel onbekendheid met de feitelijke informatie als een onvoldoende slachtoffer-
gerichte houding kunnen hierbij een rol spelen. 
Een andere verklaring kan zijn dat politiemensen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
de medewerkers van Slachtofferhulp, met een uitgebreide taakstelling hebben te 
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werken. Niet alleen slachtoffers maar talloze andere groepen mensen en institutie-
s vereisen de aandacht van de politiefunctionaris. 

8.7.1 Uitwerking per suggesties voor handelen 
In eerder betoog legde ik de nadruk op het belang van waarachtige, waarheidsge
trouwe en begrijpelijke communicatie. Deze moet dan worden verstaan in combi
natie met de zeggenschap voor het slachtoffer, de discretionaire speelruimte voor 
de ondersteuner, het vermogen tot netwerken en tot het gebruik van de omgeving 
rond het slachtoffer, de solidariteit met het slachtoffer en het vermogen van politie 
en justitie om haar legitimatie "terug te veroveren" (zie ook hierboven). 

1. Communicatie 
Bij de medewerkers van Slachtofferhulp is communicatie, op de drie aspecten van 
begrijpelijkheid, waarheid en waarachtigheid, gecombineerd met de statements 
met betrekking tot een planmatige aanpak, de invloed van het slachtoffer en het 
vermogen eens op een andere manier naar de werkelijkheid te kijken. Zo ook staan 
in deze cluster het vermogen van slachtoffer en ondersteuner zich éénzelfde 
aanpak eigen te maken en de oplossingsgerichtheid centraal. De combinatie van 
deze suggesties wordt als hecht beleefd (0.15) maar krijgt als gemiddelde een niet 
al te hoge waardering (5.42); hier staat tegenover dat de communicatie-aspecten 
afzonderlijk wel een hoge waardering ontvangen (6.43, 6.13 en 6.30). 
De ondervraagde politiemensen verdelen de handelingssuggestie met betrekking 
tot de communicatie over twee clusters. Het aspect van begrijpelijkheid en 
waarachtigheid staat in combinatie met noties als netwerkontwikkeling en 
gebruik van de omgeving rond het slachtoffer en krijgt daarmee een behoorlijke 
waardering (5.81). Het aspect van de waarheid staat in een cluster, waar invloed 
van het slachtoffer, de speelruimte van de ondersteuner, de invloed van de 
ondersteuner, de veelvormigheid van de omgeving en de toepasbaarheid van 
suggesties worden samengevoegd en krijgt daardoor een lagere notering (5.16). 
De medewerkers van het Openbaar Ministerie combineren de drie aspecten van 
een goede communicatie met de mogelijkheid van de ondersteuner om invloed uit 
te oefenen, netwerkontwikkeling, solidariteit met het slachtoffer en de individuele 
speelruimte voor de ondersteuner. Opvallend is de hoge gemiddelde score van 
deze cluster (6.29). 

Conclusie: Communicatie als suggestie voor handelen wordt het hoogst 
gewaardeerd door de medewerkers van het Openbaar Ministerie. Evenzo 
geldt een hoge waardering door de medewerkers van Slachtofferhulp, 
waarbij ook alle drie aspecten min of meer gelijk worden gewaardeerd. De 
pragmatiek van het politiebedrijf nodigt politiemensen uit een verschil aan 
te brengen tussen begrijpelijkheid en waarachtigheid enerzijds en waar
heid anderzijds. De drie aspecten worden (in combinatie) door deze respon-
dentgroep sowieso lager gewaardeerd, waarbij vooral het aspect van 
waarheid met lagere gemiddelde waardering opvalt. 

2. Invloed van het slachtoffer 
De mogelijkheid van het slachtoffer om invloed uit te oefenen op de manier van 
ondersteuning en dat mogelijke besluiten daarin door het slachtoffer zelf worden 
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genomen krijgen een plaats in de zelfde cluster als die van communicatie, planma
tige aanpak en een ander zicht op de werkelijkheid, vinden de ondervraagden bij 
Slachtofferhulp. Hiermee krijgen deze suggesties een gemiddelde score van 5.42. 
De ondervraagde politiemensen verdelen de twee aspecten van invloed van het 
slachtoffer over twee clusters. Het eerste aspect (invloed van het slachtoffer) 
wordt gecombineerd met communicatie, speerruimte van de ondersteuner, 
veelvormigheid van omgeving en toepasbaarheid van suggesties. Het tweede 
aspect (eigen besluitvorming door het slachtoffer) wordt verstaan in samenvoe
ging met solidariteit, ander zicht op de werkelijkheid en gebruik van de omgeving 
rond het slachtoffer. 
De invloed van het slachtoffer en diens ruimte tot eigen besluitvorming wordt door 
deze groep respondenten gewaardeerd met gemiddelde scores van respectievelijk 
5.16 en 4.64. 
De Justitie-medewerkers geven het aspect van invloeduitoefening door het 
slachtoffer een plaats te midden van suggesties als netwerkontwikkeling, solidari
teit, individuele speelruimte voor de ondersteuner en communicatie en daarmee 
een gemiddelde waardering van 6.29. De mogelijkheid van besluitvorming door 
het slachtoffer wordt gecombineerd met planmatige aanpak en de invloed van 
ondersteuner (cluster met laagste gemiddelde). Deze suggestie krijgt daarmee een 
markant lager gemiddelde (4.50). 

Conclusie: 
De medewerkers van Slachtofferhulp vinden de invloed van het slachtoffer 
ook daar waar het gaat om zijn eigen besluitvorming een na te streven 
kwaliteitsdoel. De politiemensen en de medewerkers van het Openbaar 
Ministerie zien het diverser. In algemene termen kunnen de ondervraagden 
instemmen met de invloed van het slachtoffer (5.16 en 6.29) maar ze bezien 
de concretisering daarvan in eigen besluitvorming door het slachtoffer met 
betrekking tot het ondersteuningsproces, aanzienlijk negatiever (4.64 en 
4.50). Een strafrechtelijke procedure zowel in de vorm van een aangifte als 
een vervolg daarvan door officier en Rechtbank wordt niet als een gebied 
gezien waar het slachtoffer een bepalende invloed uitoefent. 

3. Discretionaire ruimte voor de ondersteuner 
De ondervraagden bij Slachtofferhulp combineren de individuele speelruimte van 
de ondersteuner naast organisatorische en professionele regelgeving met sugges
ties als gebruik van de omgeving van het slachtoffer, solidariteit en toepasbaar
heid van handelingssuggesties (waardering 5.63). 
De politiemensen voegen deze speelruimte samen met suggesties als communica
tie, invloed door slachtoffer en ondersteuner, de veelvormigheid van de omgeving 
rond het slachtoffer en de toepasbaarheid van suggesties tot handelen. Dit levert 
een gemiddelde waardering op van 5.16. 
De justitie-medewerkers zien het divers. De speelruimte naast professionele 
regelgeving combineren zij met de mogelijkheid van de ondersteuner invloed uit 
te oefenen op het proces van ondersteuning, solidariteit en op de mogelijkheid van 
netwerken. Dit levert een hoge gemiddelde score op (5.58). De speelruimte naast 
organisatorische regelgeving wordt gezien in combinatie met de mogelijkheid 
gebruik te maken van de omgeving van het slachtoffer en levert een aanzienlijke 
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lagere, benedenmaatse, score op (4.88). 

Conclusie: over het algemeen ontmoet de suggestie van individuele speel
ruimte voor de ondersteuner positieve waardering. Daarmee wordt één van 
de centrale noties in dit proefschrift gevalideerd. Een uitzondering op dit 
gegeven vormt de individuele speelruimte naast organisatorische regelge
ving voor de medewerkers van het parket. Als uitleg bied ik twee mogelijke 
verklaringen. Bij de acht respondenten van Justitie waren drie officieren 
van justitie; zij hebben een zodanige positie in de hiërarchie dat individuele 
speelruimte en organisatorische regelgeving zeer wel samen kunnen gaan 
en daarmee geen apart te benoemen uitgangspunt hoeft te zijn. Zo ook 
hangt een correct functioneren van het parket zodanig van regels af dat 
kwaliteit minder wordt gezocht in de verwerving van een daarvan afwij
kend individueel opereren door de individuele functionaris. 

4. Netwerkontwikkeling en gebruik van omgeving 
De mogelijkheid van de ondersteuner tot netwerken wordt door de medewerkers 
van Slachtofferhulp in combinatie gebracht met ondermeer het vermogen van 
ondersteuner en slachtoffer om de omgeving voor het ondersteuningsproces van 
het slachtoffer in te zetten (gemiddelde waardering van dit cluster 5.63). 
De politiemensen combineren het netwerken eveneens met een productief gebruik 
van de omgeving, naast noties als goede communicatie en een besluitvorming 
door slachtoffer en politiefunctionaris te samen. Hiermee zijn de politiemensen 
hoog in hun waardering (5.81). 
Ook bij de Justitie-medewerkers staat het vermogen tot netwerken in aanzien 
(6.29 als gemiddelde clusterscore met als andere noties invloed van slachtoffer, 
solidariteit en invloed van ondersteuner). Een productief gebruik van de 
slachtofferomgeving wordt in combinatie gebracht met de eigen speelruimte van 
de ondersteuner (zie de tweeledige diversiteit daarvan hierboven). Deze combina
tie scoort lager maar is alleszins acceptabel (5.58). 

Conclusie: Het kunnen reiken over de grenzen van de eigen organisatie 
heen door de ondersteuner teneinde kwaliteit te bereiken, wordt gezien als 
een belangrijke notie in dit proefschrift. De suggesties van én het kunnen 
netwerken én het productief gebruik van de omgeving rond het slachtoffer 
wordt door de drie respondentgroepen positief onderschreven. 

5. Solidariteit met het slachtoffer 
De respondenten bij Slachtofferhulp voegen de solidariteit met het slachtoffer 
samen met suggesties voor wat betreft individuele speelruimte, het gebruik van 
de omgeving en toepasbaarheid van handelingssuggesties. Daarmee krijgt 
solidariteit een alleszins acceptabele waardering (5.63). 
Bij de politiemensen wordt solidariteit in combinatie gebracht met noties als 
invloed van het slachtoffer, de veelvormigheid en het gebruik van de omgeving en 
de verwerving van een ander zicht op de werkelijkheid. De politiemensen geven 
een benedenmaatse waardering (4.64). 
Bij de medewerkers van het Openbaar Ministerie trekt solidariteit als suggestie 
ter verwerving van kwaliteit gelijk op met netwerkontwikkeling, individuele 
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speelruimte, communicatie en invloed van zowel slachtoffer als ondersteuner. De 
justitie-mensen geven een hoge waardering (6.29). 

Conclusie: voor de medewerkers bij Slachtofferhulp en het Openbaar 
Ministerie geldt de solidariteit met het slachtoffer als een groot goed. In de 
hiervoor ontwikkelde gedachtengang omschrijf ik de normatieve verank
ering van het ondersteunigsproces c.q. het morele besef van de ondersteu
ner om op concrete wijze "goed te doen" als een belangrijke bijdrage tot 
productie van kwaliteit. De ondervraagde politiemensen lijken deze veron
derstelling minder te delen. Wellicht hangt in hun optiek kwaliteit eerder 
samen met het vermogen om zich allerlei aandienende problemen op 
slagvaardige wijze af te wikkelen en heeft hun moreel besef eerder te 
maken met noties van rechtvaardigheid in het algemeen, dus minder 
gekoppeld aan een bepaalde categorie gebruikers van de politiële dienst
verlening. 

6. Vermogen van politie en Justitie om haar legitimatie "terug te veroveren" 
De mogelijkheid van de politie en Justitie om zichzelf, door ondersteuning van het 
slachtoffer, te rechtvaardigen wordt door de medewerkers van Slachtofferhulp 
gecombineerd met een gebruik van en onderscheiding van veelvormigheid in de 
omgeving van het slachtoffer. De bridging indiceert (0.60) dat het gaat om een 
betrekkelijk toevallige combinatie. Ook de waardering is beneden de maat (4.86). 
Deze suggestie spreekt niet aan. 
Dezelfde suggestie wordt door de betrokken politiemensen gecombineerd met een 
planmatige aanpak en de invloed van de ondersteuner. De score van de bridging 
(0.89 en 0.57) en de waardering (3.64 en 3.98) is uitzonderlijk laag. 
Bij de medewerkers van het parket wordt de suggestie in combinatie gebracht 
met een productief gebruik van de omgeving. Er is nauwelijks sprake van een echt 
bedoelde clustering (0.89). De waardering is iets hoger dan bij de politie maar ook 
beneden de maat (4.53). 

Conclusie: Het argument dat de overheid zichzelf kan legitimeren door 
middel van goede slachtofferondersteuning vindt in de ogen van de in de 
praktijk werkende ondersteuners nauwelijks genade. De medewerkers van 
Slachtofferhulp zijn nog het meest positief in hun waardering, hoewel 
beneden de maat. Hierbij is te bedenken dat zij het dan niet over hun eigen 
organisatie hebben. Zij nemen het tot op zekere hoogte op voor de twee 
organisaties, waarmee slachtoffers veel van doen hebben. 
De politiemensen zijn resoluut in hun negatieve waardering van de sugges
tie. Ondersteuning van een slachtoffer doe je vooral niet om het strafrechte
lijke apparaat te rechtvaardigen; dat draagt niet bij tot kwaliteit. Ook de 
medewerkers van het parket delen deze opvatting, zij het in afgezwakter 
vorm, soms kan het wel tot kwaliteit leiden. 

7. Planmatige aanpak 
Bij de respondenten van Slachtofferhulp wordt de ambitie om de ondersteuning 
aan het slachtoffer planmatig te laten verlopen in combinatie gebracht met noties 
als communicatie, de invloed van het slachtoffer en de verwerving van een ander 
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zicht op de werkelijkheid. Dit cluster krijgt een voldoende waardering (5.42). 
De politiemensen zien deze suggestie als deel van een restcluster, gegeven de 
lage clustering (0.57) met de notie van rechtvaardiging van Justitie. De waarde
ring is navenant (3.98). 
Ook bij de Justitie-medewerkers wordt deze notie in een zwak cluster geplaatst 
(0.54), tezamen met suggesties als de invloed van het slachtoffer en de invloed van 
de ondersteuner. Deze suggesties ontvangen een benedenmaatse waardering 
(4.50). 

Conclusie: een typische, ook de professionele hulpverlener en de actie
onderzoeker, aansprekende eigenschap als het planmatig verloop van het 
proces van ondersteuning, wordt alleen door de medewerkers van Slachtof
ferhulp als kwaliteitsgenererend herkend. In de optiek van de strafrechtelij
ke frontliniewerkers is deze suggestie enigszins of nauwelijks terzake 
doende. 

8. Een ander zicht op de werkelijkheid 
Als suggestie voor handelen noteren de medewerkers van Slachtofferhulp het 
besef dat slachtoffer en ondersteuner de werkelijkheid eens op een andere manier 
bekijken in hetzelfde cluster als communicatie, planmatige aanpak en invloed door 
het slachtoffer. Daarmee krijgt deze score een voldoende waardering (5.42). 
De ondervraagde politiemensen geven aan deze suggestie een lagere waardering. 
Zij voegen deze samen met suggesties als solidariteit, invloed van het slachtoffer, 
de veelvormigheid en het gebruik van omgeving. Dit levert een gemiddelde bene
denmaatse waardering op (4.64). 
De medewerkers bij het parket combineren de suggestie in kwestie samen met 
die van de veelvormigheid van de omgeving. Dit leidt tot een score, die voldoende 
is (5.54). 

Conclusie: De medewerkers van Slachtofferhulp en Justitie kunnen goed uit 
de voeten met de suggestie met betrekking tot het besef dat de verbetering 
c.q. de oplossing mogelijk wordt wanneer slachtoffer en ondersteuner(s) de 
werkelijkheid (van het slachtoffer) eens op een andere manier bekijken. 
Deze suggestie leidt in hun optiek tot kwaliteit. 
De ondervraagde politiemensen zijn minder optimistisch. Soms kan de 
suggestie tot kwaliteit leiden. Maar dit hoeft niet per se. Deze uitslag biedt 
de onderzoeker grond voor optimisme. Betrokken frontliniewerkers zijn niet 
alleen bereid de omstandigheden van het slachtoffer "at face value" te 
benaderen. Zij menen ook dat diezelfde omstandigheden materiaal vormen, 
waarmee creatief en reflexief kan worden "omgesprongen". Er bestaat bij 
ondervraagden bereidheid tot een verandering van optiek. 

9. Het gebruik en de veelvormigheid van de omgeving rond het slachtoffer 
De suggesties rond gebruik en veelvormigheid van omgeving wordt door betrok
kenen minder mooi geclusterd. De eerste suggestie, zeggen de medewerkers van 
Slachtofferhulp, valt samen met individuele speelruimte, solidariteit, het vermogen 
tot netwerken en de toepasbaarheid suggesties (5.63). 
Het besef bij het slachtoffer en de ondersteuner dat de omgeving rond het slacht-
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offer veelvormig is, valt samen met de suggesties over de rechtvaardiging van het 
strafrechtapparaat (4.86). 
Ook de politiemensen verdelen over twee clusters. "Gebruik" komt in combinatie 
met communicatie en het vermogen tot netwerken (5.81). "Veelvormigheid" wordt 
geclusterd met solidariteit, een ander zicht op de werkelijkheid en invloed van 
slachtoffer. Dit cluster scoort beneden de maat (4.64). 
De medewerkers van justitie waarderen "veelvormigheid" te samen met sugges
ties als dat de omgeving rond het slachtoffer vatbaar is voor verandering en dat 
een ander zicht op de werkelijkheid tot kwaliteit kan leiden (5.54). "Gebruik" wordt 
in combinatie gebracht met de rechtvaardiging van het strafrechtapparaat en 
daarmee een veel minder evident gevoeld samengaan van suggesties (bridging 
0.89) en een veel lager waardering (4.53). 

Conclusie: De mogelijkheid van het slachtoffer om gebruik te maken van 
mensen en middelen uit zijn/haar omgeving ontmoet bij de medewerkers 
van Slachtofferhulp en politie een positieve ontvangst. Een goede tot 
kwaliteit leidende suggestie voor het handelen door slachtoffer en onder
steuner, oordeelt men. Het besef dat de omgeving rond het slachtoffer 
veelvormig is, vinden deze ondervraagden minder van belang. 
De Justitie-medewerkers draaien het om. "Veelvormigheid" scoort hoog; 
"gebruik" ontvangt een onvoldoende waardering. Leidt dit resultaat tot de 
conclusie dat de Justitie-medewerkers minder met de dagelijkse praktijk 
van slachtoffers hebben te maken? Zijn zij daarom gevoeliger voor een 
abstracter hantering van de omgeving? Feit is dat zij kwaliteit denken te 
bereiken zonder daarin het praktische nut van de omgeving rond het slacht
offer een centrale plaats te gunnen. 

10. Toepasbaarheid van verworven suggesties in specifieke en allerlei omstandig
heden 
De beschikking over een aantal suggesties tot verbetering c.q. oplossing valt in 
twee subsuggesties uiteen: de eerste heeft betrekking op de specifieke omstan
digheden van een bepaald slachtoffer; de tweede daarentegen heeft te maken met 
de (onderzoeksmatige) wens de suggesties in allerlei omstandigheden toepasbaar 
te maken. De methodische eis van overdraagbaarheid is hierbij in het geding. 
De medewerkers van Slachtofferhulp combineerden beide subsuggesties met 
suggesties als individuele speelruimte, gebruik van omgeving rond het slachtoffer, 
het vermogen tot netwerken en solidariteit (bridging 0.20). De gemiddelde score 
was ruim voldoende (5.63). 
De politiemensen kwamen tot een combinatie, waarin de beide suggesties een 
plaats kregen naast invloed van slachtoffer, invloed van ondersteuner, netwerk
ontwikkeling, solidariteit en individuele speelruimte. De politiemensen vonden 
deze suggesties zeer bij elkaar horen en gaven de twee hier besproken suggesties 
daarin een vanzelfsprekende plaats (bridging 0.08). De gemiddelde score leidde 
tot een voldoende waardering (5.16). 
De Justitie-medewerkers vonden deze suggesties passen bij gebruik van omge
ving, individuele speelruimte van ondersteuner en het vermogen tot netwerken 
(bridging 0.52). Er kon hiermee een hoge waardering (5.58) worden genoteerd. 
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Conclusie: er bestaat bij de 53 ondervraagden, allen uitvoerenden in de 
praktijk, voldoende bereidheid om de onderzoeksmatige notie van overd
raagbaarheid tot suggestie voor handelen, eigen te maken. Volgens deze 
frontliniewerkers hebben kwaliteit en overdraagbaarheid van suggesties 
kennelijk iets met elkaar van doen. Hiermee worden aan de eerder genoem
de negen suggesties een, de eigen werksituatie overstijgende, geldigheid 
meegegeven. 

8.7.2 Uitwerking per ijkpunten 
Het is eerder gezegd. Het begrip ijkpunten fungeert hier als instrumentarium 
waarmee de frontliniewerker kan nagaan in hoeverre zijn ondersteuning aan het 
slachtoffer metterdaad kwaliteit genereert. De ijkpunten zijn ingedeeld in vier 
categorieën (met betrekking tot houding, visie en positie van ondersteuner en 
product van ondersteuning; zie ook paragraaf 3.5). Qua presentatie volgen zij een 
soortgelijk patroon als de suggesties tot handelen in de paragraaf hierboven. 
Belangeloosheid, inzet en bereidheid tot verantwoording, communicatie en de 
bereidheid om het slachtoffer vanuit diens kwetsbaarheid te begrijpen vormen de 
eerste categorie. De visie van de ondersteuner valt uiteen in ijkpunten als de 
ambitie van de ondersteuner om het slachtoffer te zien als deel van de oplossing, 
het geloof het niet alleen te zien in juridische actie sec en wel in onderhandeling, 
coalitievorming en netwerkontwikkeling. De positie van de ondersteuner komt aan 
bod met een vraag naar diens werkzaamheid in een kleine organisatie of afdeling. 
De vierde categorie voor wat betreft het product van ondersteuning laat zich 
vertalen in vragen met betrekking tot het bieden van een steuntje in de rug, de 
werkelijkheid eens anders zien, de uitnodiging tot een perspectief naar bevrijding, 
een aantal deskundige kwaliteiten bij de ondersteuner (deskundigheid) en de 
herwinning van zeggenschap voor het slachtoffer. 

1. De belangeloosheid van de ondersteuner 
Al eerder is opgemerkt dat in de beleving van de drie respondentgroepen de 
ijkpunten als geheel hoger scoren dan de suggesties voor handelen. Zo geldt dit 
bijvoorbeeld voor het ijkpunt belangeloosheid. De medewerkers van Slachtoffer
hulp clusteren dit ijkpunt samen met de zeggenschap van het slachtoffer. Zij 
komen uit op een hoge waardering (6.19). 
Voor de ondervraagde politiemensen valt belangeloosheid samen met communica
tie, zeggenschap van het slachtoffer, netwerkontwikkeling en niet alleen juridi
sche actie sec (uiterst positieve bridging: 0.06). Het ijkpunt krijgt een hoge score 
(5.34). 
De Justitie-medewerkers vinden dit ijkpunt ook relevant en voegen het samen met 
ijkpunten als inzet, bereidheid tot verantwoording en communicatie. Dit leidt 
eveneens tot een hoge waardering (5.82). 

Conclusie: De ijkpunten scoren gemiddeld hoger dan de suggesties voor 
handelen. Ondervraagden beschouwen het ijkpunt belangeloosheid van de 
ondersteuner als een geldig instrument, waarmee kwaliteit is te bepalen. 

2. De mate van inzet van de ondersteuner 
De medewerkers van Slachtofferhulp voegen inzet, begrip en communicatie in één 
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cluster samen en geven deze een hoge score (6.36). 
Voor de politiemensen vallen inzet en bereidheid tot verantwoording samen en 
wordt een hoge waardering toegekend (5.48). 
Voor de medewerkers van het parket vormen, zoals hierboven aangegeven, 
belangeloosheid, communicatie en bereidheid tot verantwoording een cluster met 
hoge waardering (5.82). 

Conclusie: Alle drie respondentgroepen zien ook de mate aan inzet van de 
ondersteuner als een geldig en effectief instrument ter bepaling van kwali
teit. De plaatsing in de clusters tezamen met de andere genoemde ijkpun
ten is doordacht gekozen. Al deze ijkpunten hebben betrekking op de hou
ding van de ondersteuner. 

3. De bereidheid van de ondersteuner om zichzelf tegenover het slachtoffer te 
verantwoorden 
De bereidheid tot verantwoording tegenover het slachtoffer valt samen met 
deskundigheid, een perspectief op bevrijding voor het slachtoffer en een ander 
zicht op de werkelijkheid. Dit levert, vinden de respondenten van Slachtofferhulp, 
een gemiddeld zeer aanvaardbare score op (5.43). Op zichzelf (zonder cluster) is 
de score van dit ijkpunt door de medewerkers van Slachtofferhulp een stuk lager 
(4.61). Alleen in combinatie met de andere ijkpunten verwerft het voldoende 
geldigheid. 
Zoals gezegd valt bij politie en justitie deze bereidheid samen met de hierboven al 
vermelde ijkpunten, hetgeen een positieve waardering oplevert (5.48 en 5.82). 
Maar ook hier geldt eenzelfde systematiek als bij Slachtofferhulp; op zichzelf 
staand is de waardering net boven of beneden de maat (5.05 en 4.88). 

Conclusie: ook de waardering van dit ijkpunt is positief en levert voldoende 
waardering op. Hoewel, de medewerkers van Slachtofferhulp beschouwen 
dit ijkpunt, wanneer het op zichzelf staat, als een heel wat minder effectief. 
Datzelfde verschijnsel treedt ook op bij de andere twee respondentgroepen. 
De politiemensen scoren hier het hoogst en daarmee voldoende. Zij blijken 
het meest democratisch te zijn in de zin van verantwoording af te willen 
leggen tegenover de gebruikers van de politiediensten. 

4. De bereidheid van de ondersteuner om zichzelf tegenover anderen (collega's, 
chef, andere ondersteuners) te verantwoorden 
De medewerkers van Slachtofferhulp plaatsen dit ijkpunt te samen met het geloof 
van de ondersteuner om het niet alleen in juridische actie sec te zien. Deze 
combinatie ontvangt een waardering, die een geldige verwijzing naar kwaliteit 
veronderstelt (5.52). 
Bij de politiemensen scoort dit ijkpunt hoog. Te samen met deskundigheid en 
communicatie haalt dit ijkpunt de hoogste score bij deze groep respondenten 
(6.16). 
De justitie-medewerkers geven dit ijkpunt een plaats tezamen met, zie ook 
hierboven, belangeloosheid, inzet en communicatie. Deze cluster krijgt een 
waardering van 5.82. 
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Conclusie: Ook hier scoren de politiemensen het hoogst. Met de waardering 
van dit en voorgaande ijkpunt kan gezegd worden dat de politiemensen 
eventuele kritiek op hun handelwijze niet uit de weg gaan, het zelfs 
verwelkomen als dit tot meer kwaliteit leidt. Politiemensen lijken gewend te 
zijn om op- of aanmerkingen over hun dienstverlening te kunnen horen. Als 
deze worden gemaakt om de kwaliteit van het werk te verhogen, wordt dit 
door hen positief gewaardeerd. 

5. Communicatie 
Zoals ook bij de suggesties voor handelen valt het aspect van communicatie in 
drie deelaspecten uiteen: dat van de waarheidsgetrouwheid, dat van de begrijpe
lijkheid en dat van de waarachtigheid. 
De medewerkers van tot Slachtofferhulp verbinden deze drie aspecten met die van 
de deskundigheid en geven het een hoge waardering (6.39). 
De ondervraagde politiemensen voegen communicatie samen met ijkpunten als 
bereidheid tot verantwoording en deskundigheid. Zij komen tot een gemiddeld 
hoge waardering (6.16). 
Zo ook de medewerkers van Justitie: voor hen gaat communicatie samen met 
deskundigheid, zeggenschap van het slachtoffer en niet alleen juridische actie sec. 
Zij komen als respondentgroep tot de hoogste waardering (6.51). 

Conclusie: de drie beroepsgroepen te samen vinden een goede communica
tie als meetpunt van het hoogste belang, m.a.w. als een belangrijk ijkpunt 
ter bepaling van kwaliteit. De medewerkers van Justitie scoren daarin het 
hoogst, de andere respondentgroepen blijven niet ver achter. 

6. Netwerkontwikkeling 
Het begrip netwerkontwikkeling staat voor het geloof bij de ondersteuner in 
onderhandeling en coalitievorming met slachtoffer en andere ondersteuners én in 
het geloof bij de ondersteuner in netwerkontwikkeling. 
De medewerkers van Slachtofferhulp voegen dit ijkpunt samen met dat, wat 
betrekking heeft op de positie van de ondersteuner in een kleine organisatie. Dit 
levert een benedenmaatse waardering op (4.84). 
De politiemensen combineren dit ijkpunt met de belangeloosheid van de onder
steuner, goede communicatie, de zeggenschap van het slachtoffer en het geloof 
dat niet allen juridische actie sec tot kwaliteit zal leiden. Hiermee krijgt het 
voldoende waardering (5.34). 
Voor de Justitie-medewerkers heeft netwerkontwikkeling een logische plaats 
naast zeggenschap voor het slachtoffer, een ander zicht op de werkelijkheid en 
een perspectief op bevrijding en krijgt daarmee een beslist positieve waardering 
(6.04). 

Conclusie: de medewerkers van politie en justitie waarderen de mogelijk
heid van netwerkontwikkeling als een geldig ijkpunt ter bepaling van 
kwaliteit. De medewerkers van Slachtofferhulp zijn op dit punt sceptischer. 
Het kan soms, vinden zij, tot kwaliteit leiden. 

7. Positie in kleine organisatie 
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Bij de medewerkers van Slachtofferhulp ontmoet dit ijkpunt weinig geloofwaardig
heid. Zij combineren het met geloof in netwerkontwikkeling; beiden (zie hierbo-
ben) ontvangen een benedenmaatse waardering (4.84). 
Voor de politiemensen valt dit ijkpunt samen met dat van eens een ander zicht op 
de werkelijkheid verwerven en krijgt daarmee een negatieve waardering (4.36). 
De Justitie-medewerkers definiëren dit ijkpunt als apart cluster en geven het een 
lage waardering (4.63). 

Conclusie: bij geen van de drie respondentgroepen verwerft dit ijkpunt 
enige geldigheid. Soms kan het tot kwaliteit leiden maar dit hoeft niet, 
vinden de respondenten. 

8. Deskundigheid 
Dit ijkpunt is een verzameling van drie. Bij deze bepaling worden ondersteuners 
bevraagd op achtereenvolgens de complexiteit van het slachtofferschap (weten te 
faseren), het vermogen dit aan slachtoffers uit te leggen (weten te duiden) en het 
vermogen hierop herkennend te reageren (weten te resoneren). Met deze driede
ling ontstaat de kans op diverse indeling en waardering door de drie respondent-
groepen. 
Voor de medewerkers van Slachtofferhulp gaat het weten te faseren met ijkpunten 
als de bereidheid tot verantwoording, het perspectief op bevrijding voor het 
slachtoffer en de verwerving van een ander zicht op de •werkelijkheid. Daarmee 
krijgt dit ijkpunt een voldoende waardering (5.43). 
De andere twee ijkpunten (duiden en resoneren) worden gecombineerd met het 
ijkpunt van goede communicatie met een beslist hoge waardering (6.39). 
Het vermogen tot faseren en duiden combineren de politiemensen met ijkpunten 
als belangeloosheid, niet alleen juridische actie sec, goede comminicatie, netwer
ken en zeggenschap voor het slachtoffer. Dit cluster krijgt een voldoende waarde
ring (5.43). 
Het vermogen tot resoneren laat zich clusteren met ijkpunten als bereidheid tot 
verantwoording en goede communicatie en krijgt daarmee een hoge waardering 
(6.16). 
De medewerkers van het parket combineren de drie ijkpunten met andere als 
zeggenschap van het slachtoffer, goede communicatie en de verwerving van 
kwaliteit door niet alleen juridische actie sec. De waardering daarvan is hoog 
(6.51). 

Conclusie: alle ondervraagden zien deskundigheid als een belangrijk 
ijkpunt, waarmee kwaliteit is vast te stellen. De waardering loopt van 
voldoende tot hoog. Een zondermeer geldig ijkpunt. Deze deskundigheid is 
iets anders dan professionaliteit of navolging van bureaucratische regelge
ving. Het gaat hier om de inhoudelijke ondersteuning van slachtoffers zoals 
de dagelijkse praktijk dat wil. 

9. Zeggenschap van het slachtoffer 
Voor de medewerkers van Slachtofferhulp gaat dit ijkpunt samen met dat van de 
belangeloosheid van de ondersteuner; en krijgt een duidelijk positieve waardering 
(6.19). 
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Hetzelfde geldt voor de ondervraagde politiemensen. Zoals aangegeven gaat de 
zeggenschap van het slachtoffer samen met de belangeloosheid van de ondersteu
ner, het belang van goede communicatie en netwerkontwikkeling. De waardering 
van deze cluster is voldoende (5.34). 
Zoals al hierboven aangegeven gaat dit ijkpunt voor de Justitie-medewerkers 
samen met die van deskundigheid, communicatie en de verwerving van kwaliteit 
door niet alleen juridische actie sec. De waardering van deze cluster is hoog (6.51). 

Conclusie: de medewerkers van Justitie zien het ijkpunt met betrekking tot 
de zeggenschap van het slachtoffer als een uitermate geldig ijkpunt ter 
vaststelling van kwaliteit. De medewerkers van Slachtofferhulp blijven niet 
ver achter. Ook voor de politiemensen is het een geldig ijkpunt. 

8.8 Besluit 
In de voorgaande hoofdstukken is veel gesproken over kwaliteit. Het ging daarbij 
vooral om een kwaliteitsbegrip dat samenhing met de communicatie tussen 
slachtoffer en ondersteuner. Deze definitie van kwaliteit werd op een aantal 
aspecten uitgewerkt. Dit waren aspecten, die in dit hoofdstuk door onderzoek bij 
drie groepen respondenten op hun geldigheid werden getoetst. 

Ijkpunten 
Hieruit bleek dat een aantal belangrijke ijkpunten door de werkers uit de praktijk 
onverkort werden onderschreven. Zo gold dit voor belangeloosheid en inzet, voor 
de bereidheid tot collegiale verantwoording, voor communicatie, 
netwerkontwikkeling en op de directe praktijk gerichte deskundigheid. Betrok
kenen omschreven deze noties als goede ijkpunten, waarmee kwaliteit goed was 
te indiceren. Ook de zeggenschap van het slachtoffer bij de vormgeving van het 
ondersteuningsproces was, volgens ondervraagden, zo'n succesvol ijkpunt. 
De positie van de ondersteuner in een kleine organisatie en de mogelijkheid van 
legitimering van het strafrechtapparaat door goede slachtofferondersteuning 
waren twee noties, die een veel twijfelachtiger waardering ontvingen. Beide 
noties werden nauwelijks als effectief ijkpunt geaccepteerd. Deze constatering is 
van belang omdat zij in conflict staat met Wemmers bevinding als zou goede 
slachtofferondersteuning juist bijdragen aan de legitimering van het strafrechtap
paraat (9). Dit is in de ogen van slachtoffers zeer wel mogelijk maar vindt bij de 
ondervraagde werkers in Amsterdam een nauwelijks positief onthaal. 
Evenzeer twijfelachtig was bij de medewerkers van Slachtofferhulp de bereidheid 
om zich aan het slachtoffer te verantwoorden, althans als effectief intrument voor 
kwaliteitsmeting. Een mogelijke verklaring van dit gegeven lijkt speculatief. Zien 
de medewerkers zich toch als de mindere van betaalde slachtofferondersteuners 
en daardoor kwetsbaarder? Of lijkt het begrip niet aan te sluiten bij een werkstijl 
waarbij vooral discretionaire ruimte en praktische zin om goed te doen voorop 
staat. De medewerkers van Justitie en in het bijzonder de politie zagen de notie 
van verantwoording naar het slachtoffer veel positiever. Het ging hierbij om een 
geldig ijkpunt, zeiden zij. 

Suggesties voor handelen 
Voor wat betreft de suggesties voor handelen lag het beeld diffuser. Deze state-
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ments werden iets minder hoog gewaardeerd dan de ijkpunten. Hoewel, commu
nicatie, netwerkontwikkeling en toepasbaarheid van verworven inzichten hoe 
ondersteuning te bieden aan slachtoffers scoorden positief. Ook andere aspecten 
werden voldoende gewaardeerd maar er bestond twijfel, per aspect, bij één of 
meer van de respondentgroepen. 
Zo trokken de medewerkers van Justitie de noties van invloed van het slachtoffer, 
discretionaire ruimte voor de ondersteuner, solidariteit, planmatige aanpak en 
gebruik van de omgeving in twijfel. De politiemensen uitten twijfel bij hande
lingssuggesties als invloed van het slachtoffer (idem aan Justitie), planmatige 
aanpak (idem aan Justitie) en een besef van de veelvormigheid van de omgeving. 
De medewerkers van Slachtofferhulp tenslotte scoorden eveneens beneden de 
maat met betrekking tot het besef van de veelvormigheid van de omgeving. 

Alle drie respondentgroepen konden als suggestie voor handelen niets met de 
notie van slachtofferondersteuning als legitimering van het strafrechtapparaat. 
Niet van belang en niet werkbaar, oordeelden de respondenten. Hierboven 
memoreerde ik al inhoeverre dit in conflict kan staan met Wemmers' bevindingen. 

Geldigheid van resultaten 
Als eindconclusie mag gelden dat de respondenten goed en met begrip op de 
vijftig statements reageerden. Enkele statements scoorden lager maar bij verre
weg de meeste werd met begrip gewerkt. Betrokken ondervraagden konden er 
goed mee uit de voeten. 
Op basis van dit gegeven kan worden gesproken over een geldig onderzoeksresul
taat. De, in de eerdere zeven hoofdstukken, ontwikkelde gedachtengang kreeg 
hier zijn validering. De uitvoerende "slachtoffer-werkers" herkenden zich in de 
aangeboden gedachtengang, konden zich er een oordeel over vormen en deze 
toepasbaar maken in eigen praktijk. Daarmee lijkt de uitspraak gewettigd dat de 
gedachtengang van dit proefschrift, inclusief de uitwerking daarvan in de vijftig 
statements, ook in andere omstandigheden van slachtofferondersteuning alleszins 
toepasbaar is. 

Noten 

1) Slachtofferhulp Amsterdam/Amstelland kent een totaal van 120 medewerkers, 
waaronder ruim 100 vrijwillig. De regiopolitie Amsterdam/Amstelland heeft een 
geraamd aantal van 5.000 medewerkers. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam 
beschikt over 260 medewerkers. 

2) Doets (geen jaartal) blz. 98 e.v. en Wester (1987): blz. 18 e.v. 

3) Trochim W.M.K. : An introduction to concept mapping for planning and evaluati-
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on; in: Evaluation and Program Planning, Vol. 12, biz. 1-16; Pergamon Press, 1989 

4) De Leeuw, E.D.: Een draaiboek voor het uitvoeren van concept mapping; in: De 
Leeuw, E.D. en Hox, J.: Concept Mapping: inleiding, draaiboek en voorbeeld; MLS-
publicatie, Faculteit Pedagogische en onderwijskundige Wetenschappen; Amster
dam, februari 1998 

5) Trochim (1989): deze geeft aan dat de deelnemers op allerlei verschillende 
manieren combinaties kunnen maken, wanneer deze maar in enige mate logisch 
voorkomen: ("often the particpants perceive that there may be several different 
ways to sort the cards, all of which make sense"). Bij dit onderzoek, meldden de 
respondenten, lieten zij zich vaak leiden door kriteria als bruikbaarheid en toepas
baarheid. Sommigen verdeelden op grond van ter sprake gebrachte onderwerp: 
had dit betrekking op de verwerking door het slachtoffer, het (methodische) 
optreden van de ondersteuner, diens houding c.q. ethiek of de contactlegging door 
slachtoffer en ondersteuner met hun omgeving. 

6) De deelnemers aan het onderzoek, werkzaam bij Slachtofferhulp, werden 
aangeduid met de codering S 01 tot en met S 23 (respondent 1 tot en met 23). De 
deelnemende politiemensen golden als P 01 tot en met P22 (respondent 24 tot en 
met 45) en de responderende Justitie-medewerkers kregen als code J 01 tot en 
met J 08 mee (respondent 46 tot en met 53). 

7) idem: in onderhavig artikel aangeduid met statement list, cluster list, cluster 
map en cluster rating map. 

8) We imer s (1996) 

9) idem 



189 



190 

HOOFDSTUK 9 

SAMENVATTING 

9.1 Inleiding 

Kwaliteit 
Zoals in voorgaande hoofdstukken is betoogd wordt allerwege gesproken over 
kwaliteit. Elk bedrijf, iedere professional, menige dienstverlening, kortom elk 
product of dienstverlening onderwerpen zich aan een naarstig debat over het stre
ven naar kwaliteit. 
Voorgaand werd het begrip divers uitgelegd. Kwaliteit moet bijvoorbeeld garant 
staan voor een bepaalde methodiek en fungeert als toetsend instrument voor een 
financierende opdrachtgever. Wat opvalt is dat in deze zin kwaliteit verbonden 
wordt aan een bepaalde vorm van uniformering en standaardisering. Ook bij 
Slachtofferhulp is sprake van een energieke zoektocht naar 'kwaliteit'. 
Wellicht was er ook alle reden om tot een dergelijke uniformering c.q. standaardi
sering te komen. Bij het ontstaan van Slachtofferhulp kon je spreken van initiatie
ven, die zeer divers waren. In achtereenvolgens Groningen, Rotterdam, Alkmaar 
en Amsterdam begonnen goedwillende vrijwilligers, begeleid door een pionier
coördinator aan de vormgeving van een lokaal Bureau Slachtofferhulp. Er was 
sprake van een hoge inzet en alle betrokkenheid was gericht op de slachtoffers 
van misdrijven en later ook verkeersongevallen. Anno 1998 is de ondersteuning 
van slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen een volwaardige werksoort 
geworden met een jaarlijks budget van vele miljoenen, gesubsidieerd door lokale 
en landelijke overheden. Slachtofferhulp heeft een evidente plaats in het 
maatschappelijke bewustzijn en het overheidsbeleid ingenomen. 

Het 'echte' slachtofferhulp wordt gedaan door vrijwilligers, die met een hoge mate 
aan inzet en zonder aanwijsbaar materieel belang, iedere dag weer slachtoffers 
van dienst zijn. Dit werk doen zij meestal in afzonderlijke gesprekken met het 
slachtoffer, dat wil zeggen zonder directe sturing van bovenaf. Daarnaast is er de 
slachtofferondersteuning door ondermeer werkers bij politie en justitie. Kennelijk 
ontstaat er in het werk door deze diverse 'frontlinie-werkers' ook kwaliteit van 
'onderop'. Kwaliteit is kennelijk iets wat niet alleen van "bovenaf', top-down, in 
kaart wordt gebracht en nagestreefd. 

Dit proefschrift is een poging om na te gaan onder welke voorwaarden dit type 
kwaliteit "van onderop" wordt geproduceerd. Richtinggevend hierbij zijn de noties 
van discretionaire ruimte, frontliniewerker én de evenwaardigheid van het zorg
en juridische perspectief. Bij deze noties gaat het om de vraag of deze op de 
praktijk van Slachtofferhulp zijn te betrekken en of daarmee dan kwaliteit is te 
bereiken. In hoofdstuk 1 wordt deze vraag nader uitgewerkt. In hoofdstuk 2 komt 
de daaropaansluitende onderzoekmethodiek ter sprake. Bij deze methodiek staan 
de uitgangspunten van praktijkbetrokkenheid, participatie en de productie van 
verbeteringskennis centraal. 
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9.2 Maatschappelijke context en slachtofferschap 

Vormen van geweld 
In hoofdstuk 3 wordt de gedachte ontwikkeld dat de ondersteuning van slachtof
fers niet in een maatschappelijk vacuüm plaats vindt. De laatste jaren is er steeds 
meer te doen over criminaliteit, slachtofferschap en de noodzaak iets te doen aan 
de omstandigheden van slachtoffers. 
De actuele berichtgeving via media laat, meer dan ons lief is, horen over allerlei 
vormen van geweld. Er vindt, naar aanleiding van recente incidenten in ons land, 
een debat plaats over de noodzaak het geweld op één of andere wijze te keren. 
Spraakmakend is de vele berichtgeving over het zogeheten 'zinloze' geweld. Dit 
debat, dat overigens ook refereert aan genocidale praktijken in het buitenland, 
bedient zich nadrukkelijk van ethische componenten. 
Het is daarom de moeite waard na te gaan of mogelijke ethische noties naar 
aanleiding van criminaliteit en slachtofferschap, bijdragen om het begrip 'kwaliteit 
van onderop' meer verdieping te geven. 

Zelf calculerende burger 
In vergelijking tot voorgaande decennia vallen met betrekking tot vandaag enige 
verschillen op, die ook betrekking hebben op de ondersteuning van slachtoffers. 
De zingeving aan mensen op basis van grote 'opdrachten' heeft plaatsgemaakt 
voor een veel individueler aftasten van wat de toekomst brengen gaat. De roep om 
individuele zelfbeschikking weerklinkt luider dan ooit. Tegelijkertijd ontbreekt het 
idee deel te zijn van een zinvolle historische ontwikkeling. Mensen lijken geheel in 
het heden op te gaan. Zo verschijnt in de beeldvorming van het overheidsbeleid 
het type van de, enkel op het eigen belang uitzijnde, calculerende burger. 
Maatschappelijke subjecten maken deel uit van dezelfde werkelijkheid. In omgang 
met elkaar scheppen zij ieder hun eigen werkelijkheid. Bij dit proces wordt de 
individuele inbreng van mensen veel groter, richt zich minder naar vooraf vast te 
stellen regels en verliest daardoor aan voorspelbaarheid. Deze handelwijze veron
derstelt meer individuele zelfstandigheid en creatiever inbreng voor wat betreft 
sociale omgang en leidt tot meer maatschappelijke diversiteit. 

Een andere rol voor de overheid 
De overheid is de afgelopen decennia haar rol anders gaan opvatten ten aanzien 
van de dienstverlening door (semi-)overheidsinstellingen. Zij werd van centrale 
actor naar faciliterende medespeler. 
Het verschijnsel van toenemende zelfbeschikking en een minder centraal acteren
de overheid gaan samen met een samenlevingsoptiek waarbij allen, rijk of arm, 
jong of oud, allochtoon of autochtoon, slachtoffer kunnen worden van een aantal 
negatief werkende verschijnselen als Tsjemobyl, de afbraak van de ozonlaag, 
kettingbotsingen en door criminaliteit veroorzaakte onveiligheid. 
Dergelijke collectieve risico's gaan hand in hand met het individuele onvermogen 
daarmee adequaat om te gaan. Men zou dat kunnen aanduiden als een belangrijk 
kenmerk van ons hedendaagse maatschappelijke bestel. 
Zo vormen criminaliteit en het onvermogen van het strafrechtapparaat deze 
afdoende aan te pakken een veelzeggend voorbeeld van bovenstaande observatie. 
Criminele gebeurtenissen leiden tot slachtofferervaringen en voor betrokkenen tot 
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gevoelens van machteloosheid. Deze gevoelens verwijzen naar een overheidsap
paraat, dat steeds minder in staat is op criminaliteit een adequaat antwoord te 
geven. 
En dan is te bedenken dat misdrijven aanleiding geven tot traumatische gevoe
lens die heel wat ernstiger doorwerken dan doorgaans wordt verondersteld. 
Onderzoekers hebben daarover de afgelopen jaren gaandeweg meer gedetailleer
de gegevens kunnen leveren. Zichzelf te ervaren als verliezer, aantasting van het 
individuele zelfbeeld, verstoorde betekenisgeving van eigen leven, inbreuk op de 
dagelijkse routine en crisisreactie zijn enige termen, waarmee de complexe 
werkelijkheid van slachtoffergevoelens kan worden aangeduid. Dit gegeven wordt 
in hoofdstuk 4 uitgewerkt. 

De tendens tot toenemende individualisering, ook in termen van slachtofferbele-
ving, wordt eveneens beïnvloed door een tendens van voortgaande ontzuiling. 
Tijdens de afgelopen decennia was sprake van de afbraak van, door geloof of 
ideologie gesteunde, sociale en morele kaders. In de jaren zestig en zeventig 
werden gevestigde gezagsverhoudingen doorbroken. Tolerantie tegenover 
afwijkend gedrag leek te zijn omgeslagen naar vrijblijvendheid en gebrek aan 
sociale controle. 
Het lijkt dan wel alsof slachtoffers de overheid niet langer als zingevende instantie 
ervaren. Men zegt wel dat daardoor het overheidsapparaat haar normgevende en -
handhavende functie ziet aangetast. De geloofwaardigheid van het 
strafrechtapparaat lijkt onder druk te staan. De vraag dient zich aan in hoeverre 
mensen nog vertrouwen hebben in een overheid, die hen onvoldoende bescher
ming kan bieden. In ons buurland België wordt deze vraag op navrante wijze 
manifest. 

9.3 Slachtofferhulp 

Aandacht voor slachtoffers 
Tegen deze achtergrond kan men de roep om meer aandacht voor slachtoffers van 
misdrijven en verkeersongevallen begrijpen. Hoe deze ondersteuning in de 
praktijk vorm krijgt wordt in hoofdstuk 5 beschreven. Illustratief daarvoor is het 
debat in kringen van politie en Justitie over adequate bestrijding van de misdaad. 
Verdient deze bestrijding als zodanig de voorkeur of heeft de overheid zich primair 
te richten op de opvang van de burger, die slachtoffer is geworden? Deze vraag 
laat zien dat de inspanning van Justitie wordt geproblematiseerd. Telt in de 
eerste plaats de orde handhavende functie of moet het strafrechtapparaat juist 
aansluiten op de omstandigheden van slachtoffers? Juist in een samenleving, 
waarin sprake is van verdere individualisering en fragmentering, lijkt behoefte te 
bestaan aan een strafrechtapparaat, dat zichzelf weet te legitimeren. 
In de hoofdstukken 6 en 7 wordt hierover nadere rapportage geboden. Ook in het 
veldonderzoek, rapportage in hoofdstuk 8, wordt over de zin van deze legitimatie 
uitsluitsel geboden. In dit hoofdstuk volgt een verslag van een 'publieke dialoog' 
zoals deze in het voorjaar en de zomer van 1998 met een aantal medewerkers van 
Slachtofferhulp, politiemensen en medewerkers van het parket in 
Amsterdam/Amstelland is gevoerd. 
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Dat er zich vrijwilligers melden bij de Bureaus Slachtofferhulp zegt iets over het 
huidige draagvlak van de werksoort. Zij zetten zich niet in op grond van 
grootschalige 'ideologieën, maar om aan hun onmiddellijke solidariteit voor 
medeburgers in eigen buurt of wijk tastbaar uitdrukking te geven. Geen abstracte 
ethiek maar onmiddellijke zorg voor anderen typeert de geest van vandaag. 

Nadere definitie van kwaliteit 
Kwaliteit in ondersteuning heeft allereerst te maken met de herkenning en 
erkenning van het slachtofferschap. Bij het contextgebonden proces van 
slachtofferhulp staat de zelfbeschikking van slachtoffers voorop. 
De praktijk van de institutionele hulpverlening laat zien dat dit ideaal lang niet 
altijd wordt verwezenlijkt. De sturing van de hulpverlening wordt maar in 
beperkte mate aan de hulpvragers zelf overgelaten. Een dergelijke 
hulpverleningspraktijk is aan te duiden als systeemdominant. Opvattingen over 
professionaliteit, top-down toepassing van hulpverleningsinzichten of 
institutionele bureaucratisering verhinderen de productie van kwaliteit. Deze 
ontstaat wel wanneer sprake is van zogeheten gebruikersdominantie. De sturing 
van het ondersteuningsproces wordt zaak van de cliënt en de uitvoerende 
ondersteuner zelf. De laatste wordt ook wel aangeduid als de frontlinie-werker. 
Het begrip kwaliteit is te benaderen vanuit een aantal gezichtspunten. Zo kan 
men kwaliteit in ondersteuning meten naar een kriterium als methodische actie, 
naar professionele houding, naar professionele organisatie en last but not least 
naar de kwaliteit van communicatie tussen hulpvrager en hulpverlener. Welk 
aspect daarbij van belang is, ofwel welke eisen aan het begrip kwaliteit zijn te 
verbinden, hangt af vanuit wiens gezichtspunt men deze eisen formuleert. Het 
gezichtspunt van de hulpvrager in gesprek met de hulpverlener is, gegeven de 
hierboven geformuleerde noties, daarin belangrijk zo niet doorslaggevend. In het 
veldonderzoek, hoofdstuk 8, worden hieromtrent 23 medewerkers van 
Slachtofferhulp, 22 politiemensen en 8 medewerkers van het Openbaar Ministerie 
bevraagd. 

Ethische noties 
Niet onbelangrijk bij zo'n situatiegebonden, door betrokkenen gestuurd proces zijn 
de noties van 'zorg hebben voor', 'plezier hebben aan' of 'je best doen voor'. Niet het 
abstracte, van bovenaf opgelegde, principe maar de 'vonk' in het tastbare 
handelen bepaalt dan kwaliteit. Kwaliteit in uitvoering is dan te verbinden aan de 
mogelijkheid van sturing door de cliënt in diens specifieke context, de 
mogelijkheid van open communicatie tussen de cliënt en de ondersteuner en het 
belang van normatieve verankering van de hulpverleningspraktijk. 
Het idee van sturing door de cliënt, de mogelijkheid van open communicatie en 
het belang van normatieve verankering laten zich vervolgens uitwerken in het 
concept van discretionaire ruimte. 

Initiatief bij het slachtoffer 
Centraal daarin is de gedachte dat de beslissingen met betrekking tot het proces 
van ondersteuning door hulpverlener en cliënt zelf worden genomen. 
Een dergelijke werkwijze wordt mogelijk wanneer ook binnen de hulpverlenende 
organisatie, in casu het Bureau Slachtofferhulp, het wijkteambureau van politie of 
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het parket niet het centrale management bepalend is. Hulp vraagt om 
verhoudingen van een veel meer horizontaal karakter. De ondersteuning van 
slachtoffers wordt daarmee experimenteel, contextgebonden en flexibel. 
Meer kwaliteit in ondersteuning bereikt men bij creatief gebruik van 
gestandaardiseerde regelgeving. Met een dergelijk concept ontstaat bijvoorbeeld 
kans op een praktijk waar diverse partijen in een strafrechtelijk geschil, te denken 
is aan de dader en het slachtoffer, maar ook aan de politiefunctionaris, de officier 
van justitie, de rechter enz. kwaliteit bereiken wanneer de procesgang niet alleen 
in termen van juridische actie wordt vormgegeven. Doen zij dit wel dan ontstaat 
het risico dat partijen elkaar te zeer als tegenstander waarnemen. Dit staat haaks 
op een klimaat waarin zinvolle verwerking van het slachtofferschap en daarop
volgende verbetering van handelen zal kunnen gedijen. 

9.4 Casusbeschrijvingen 

De dagelijkse praktijk van Slachtofferhulp biedt een ontelbaar aantal van verhalen 
over mensen. In 1997 boden de Bureaus Slachtofferhulp in het land steun aan 
80.000 slachtoffers. Dit aantal is belangrijk hoger dan in de voorgaande jaren. Deze 
stijging hangt niet samen met een belangrijke stijging van de criminaliteit maar 
heeft veel meer te meaken met een toegenomen bekendheid van Slachtofferhulp. 
Deze organisatie heeft een volwassen positie in onze samenleving verworven. 
In deze publicatie wordt in ieder hoofdstuk door middel van een aantal verhalen 
de werkwijze van een plaatselijk Bureau Slachtofferhulp uiteengezet. Meestal gaat 
het daarbij om het Bureau Amsterdam/Amstelland. Dit bureau biedt 
ondersteuning aan slachtoffers vanuit haar centrale bureau en door middel van 
spreekuren op dertig wijkteambureaus van politie. De casusbeschrijvingen 
vormen een uitwerking van de theoretische noties, neergelegd in de eerste zeven 
hoofdstukken van dit boek. Het mag voor zich spreken dat ieder plaatselijk Bureau 
Slachtofferhulp dergelijke verhalen kan produceren. 

9.5 Veldonderzoek onder een representatieve groep van frontliniewerkers; de 
methode van 'concept mapping'. 

Methode 
Tijdens de lente en zomer van 1998 werd er een onderzoek gehouden onder 23 
medewerkers van het Büro Slachtofferhulp Amsterdam/Amstelland, onder 22 
politiemensen van het Regiokorps Amsterdam/Amstelland en onder 8 
medewerkers van het Amsterdamse Openbaar Ministerie. Drie van deze 
medewerkers waren officier van justitie, die dagelijks met slachtoffers te maken 
hebben. 
Aan de ondervraagden werden vijftig statements aangeboden. Deze statements 
bevatten een bewering over hoe kwaliteit kan worden bereikt (suggesties voor 
handelen) ofwel hoe deze kon worden gemeten (ijkpunten). Er waren 28 
suggesties en 22 ijkpunten. 
De ondervraagden werd verzocht twee dingen te doen. Ten eerste moesten zij aan 
de statements een cijfer geven van 1 tot en met 7 (1 stond voor het tegendeel van 
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verwerving c.q. meting van kwaliteit; 7 had betrekking op een zeer positieve 
verwerving c.q. meting van kwaliteit). Als tweede werd aan de ondervraagden 
verzocht die statements te combineren, die een logische combinatie vormden. De 
suggesties van handelen werden afzonderlijk van de ijkpunten gecombineerd, 
zodat per ondervraagdencategorie twee verschillende combinaties werden gepro
duceerd. Dit leverde daarmee zes verschillende configuraties op. 

Resultaten, de ijkpunten 
Het verreweg grootste gedeelte van de ijkpunten werden positief beoordeeld. De 
medewerkers van Slachtofferhulp, de politiemensen en de medewerkers van het 
Openbaar Ministerie beschreven belangeloosheid, inzet, de bereidheid tot 
collegiale verantwoording, communicatie, netwerkontwikkeling en op de praktijk 
gerichte deskundigheid als adequate ijkpunten om de aan- of afwezigheid van 
kwaliteit te bepalen. Hetzelfde werd opgemerkt met betrekking tot de 
mogelijkheid van het slachtoffer om het eigen ondersteuningsproces vorm te 
geven. 
De positie van de werker in een kleine organisatie en de mogelijkheid van 
legitimering van het strafrechtapparaat (zie ook hierboven) zag men als 
twijfelachtiger kriteria. Deze uitkomst staat haaks op het pleidooi dat het straf
rechtapparaat zich juist via goede slachtofferzorg zou moeten rechtvaardigen. 
Goede slachtoffersteuning, vonden de respondenten, moest steunen op eigen 
werkopvatting. De medewerkers van Slachtofferhulp waardeerden de bereidheid 
om zich tegenover het slachtoffer te verantwoorden niet als een onverkort geldig 
ijkpunt. Een verklaring voor dit gegeven is speculatief. De medewerkers van 
Justitie en in het bijzonder de politie zagen dit ijkpunt positiever. 

Resultaten, de suggesties voor handelen 
Voor wat betreft de suggesties voor handelen lag het beeld diffuser. Deze 
statements ontvingen een minder positief maar alleszins voldoende onthaal. 
Communicatie, netwerkontwikkeling en toepasbaarheid van verworven inzichten 
scoorden positief. Tegelijkertijd was er twijfel, per aspect, bij één of meer van de 
respondentgroepen. 
Zo trokken de medewerkers van Justitie de noties van invloed van het slachtoffer, 
discretionaire ruimte voor de ondersteuner, solidariteit, planmatige aanpak en 
gebruik van de omgeving rond het slachtoffer in twijfel. De politiemensen uitten 
twijfel bij handelingssuggesties als invloed van het slachtoffer, planmatige aanpak 
en een besef van de veelvormigheid van de omgeving rond het slachtoffer. 

Alle drie respondentgroepen konden als suggestie voor handelen niets met de 
notie van slachtofferondersteuning als legitimering van het strafrechtapparaat (zie 
ook hierboven). Dit resultaat is van veel belang, gegeven eerdere 
gedachtenvorming hieromtrent. Zoals gezegd, spreken alle respondenten zich zeer 
uit voor goede slachtofferondersteuning maar dan op basis van eigen 
werkopvatting en daarmee samenhangende ethiek. Dit resultaat sluit aan op de 
centrale noties van dit proefschrift. 

9.6 Conclusies; discretionaire ruimte en een 'ethic of care' 
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Bij een dergelijke praktijk lijkt de centrale overheid, qua leniging van nood rond 
slachtofferschap eerder minder dan meer perspectief te bieden. Het wordt 
duidelijker dat de, aan de overheid gestelde verwachtingen, niet vervuld kunnen 
worden. Deze wordt noodgedwongen bescheidener. Zij verruilt haar rol, van die 
van centrale aanstuurder naar die van 'facilitator'. Een dergelijke vermindering van 
staatsinvloed is juist positief te zien. Het ontstane vacuüm biedt kansen voor 
bovengeschetste betrokkenen om zaken, op een veel kleinschaliger manier, aan te 
pakken. In tegenstelling tot vroeger zijn partijen zelf meer betrokken bij de 
afwikkeling van het misdrijf of het verkeersongeval. Dit blijkt in bepaalde gevallen, 
zoals bij Slachtofferhulp, tot meer kwaliteit te leiden. 

Bij deze praktijk blijkt dat verbetering van de omstandigheden van slachtoffers 
niet wordt bereikt door een aanpak, waarbij uitsluitend het streven naar recht
vaardigheid (ethic of justice) voorop staat. 
Met dit rechtvaardigheidsperspectief is niet de kwaliteit te bereiken, die men zich 
van te voren voorstelt. Centrale aansturing, standaardisering en uniformering van 
het hulpaanbod en top-down normering sorteren het tegendeel. Er gaat onderweg 
menselijkheid verloren. De ondersteuner, hierboven aangeduid als de frontli
niewerker, lijkt zich zo snel mogelijk van zijn feitelijke werk te willen onttrekken. 
Het juist kenmerkende van menselijkheid, wat schuilt in het empatische, het 
gevoelsmatige en het niet-rationele vormen juist belangrijke elementen om 
kwaliteit te bereiken. 

Naast het denken over de verhouding tussen ethiek en recht bestaat er ook een 
andere, zij het minder lange, traditie bestaat. Dat is die waarbij nagedacht wordt 
over de verhouding tussen ethiek en zorg. Dit perspectief wordt aangeduid als de 
'ethic of care'. 
De introductie van dit perspectief zet aan tot het besef dat verbetering van 
omstandigheden van mensen breder en genuanceerder moet worden opgevat dan 
als een "strijd om rechten". Een dergelijke strijd immers leidt tot bijscherping van 
regelgeving, die het risico heeft aan de, altijd contexgebonden, wensen van 
hulpvragers, voorbij te gaan. Juist de combinatie van beide perspectieven (ethic of 
justice en een ethic of care) sluit aan op het gegeven dat de noties van 
zelfbeschikking en gelijkwaardigheid alleen in de concrete leefomstandigheden 
van mensen kunnen worden verwezenlijkt. 

De praktijk van ondersteuning van slachtoffers laat zien dat bovenstaande noties 
van de 'ethic of care', naast die van het juridische model zeer wel kunnen worden 
uitgewerkt tot een systematische methodiek. 

Werkbaarheid van guide-lines en ijkpunten 
In het veldonderzoek wordt gewerkt met een set aan guide-lines, waarmee 
'kwaliteit van onderop' handen en voeten krijgt. Deze guidelines bieden de 
ondersteuner van slachtoffers een kader van handelen, waarmee hij zijn 
ondersteuning vorm kan geven (vooraf). Ook is verwezen naar de formulering van 
zogeheten ijkpunten waarmee men de kwaliteit van uitgevoerd handelen kan 
bepalen (achteraf). 
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Het onderzoek toonde aan dat de ondervraagde frontliniewerkers zeer wel uit de 
voeten konden met deze guide-lines en ijkpunten. 
Belangrijkste conclusie uit het onderzoek mag zijn dat de zorg om mensen geen 
universele ethiek betreft. Het 'goed-doen' is geen product van een rationeel 
overwegingsproces. In de omgang met mensen telt eerder het 'present-zijn' in 
concrete situaties waar eerder het doen dan de gedachte van belang is. Mensen 
'produceren' zorg in hun eigen concrete omstandigheden. Deze inspanning laat 
zich leiden door het besef dat mensen niet alleen sterk en competent maar ook 
goeddeels kwetsbaar en afhankelijk zijn. De onderzoeksresultaten en de vele 
praktijkbeschrijvingen bewijzen dat hierin kwaliteit van onderop aanwezig en 
mogelijk is. 
Deze praktijk laat zelfs meer zien: in de zorg om slachtoffers telt juist een 
kleinschalige, contextgebonden toepassing van de perspectieven van recht én 
zorg. Belangrijk kriterium is dat de feitelijke ondersteuner van slachtoffers 
voldoende speelruimte (discretionaire ruimte) wordt geboden om beide 
perspectieven creatief toe te passen. 
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SUMMARY 

1. Introduction, the problem and framework of this thesis 

In every field of endeavour the concept of quality is currently the subject of 
discussion. Each organisation, proffesional, any type of welfare, in short every 
product or service is subject to an eagerly executed debate about quality. 
This concept can be interpreted in many different ways. To some people quality 
stands for the intrinsic good, the universal answer to every client's desires. Other 
people see quality as the way a product is delivered; it must answer to certain 
norms of efficiency. Quality is also used as a concept which guarantees a certain 
method and functions as a measuring stick for governmental financing. The stri
king aspect in all these descriptions is that quality is connected to a fixed form of 
uniformity and standardization. In the field of victim support there is also an 
energetic search for 'quality'. 

Perhaps there is ample reason to strive for such uniformity and standardization. 
With the beginning of Victim Support activity in The Netherlands one could speak 
of intiatives, which were quite diverse. In Groningen, Rotterdam, Alkmaar and 
Amsterdam willing volunteers, led by a pioneerminded coordinator, started to 
create local centers of Victim Support. One could detect a highly motivated effort 
directed to being of service towards victims of crime and a fews years later also 
towards victims of traffic accidents. Today the support of victims has grown into a 
mature activity with a yearly budget of many millions of guilders, financed by 
national and local governments. Victim Support has become the subject of gover-
ment policy. Because of this type of involvement there is a risk that Victim Support 
could grow from a movement into an institution, whereby the disappearance of 
the original involvement is at risk to disappear. 

The 'real' Victim Support is being executed by volunteers, who are highly motiva
ted and who, without any material interest, are of service to victims each day. 
Most of the time this work is done in one-to-one meetings with victims, i.e. 
without any direct guidance from above. This type of work by these 'frontline 
workers' generates quality from bottom up'. From this point of view it is apparent 
that quality is not something which only originates from above, i.e. 'top down'. 

Therefore it is worth the effort to look for the conditions in which quality from 
below is being produced. The notions of discretionary space, the frontline worker, 
equality of the care and judicial perspective seem to point in this direction. These 
notions are applied by the Dutch criminologist De Savomin Lohman and lead to 
the questions: to what extent are these of relevance to the practice of Victim Sup
port and do they bring quality within reach? 

The answers to these questions are offered in the chapters throughout this thesis. 
Chapter 1 contains a general description of quality, which later on is applied to the 
practice of Victim Support. This chapter also poses the central problem, which 
addresses this thesis. 
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In chapter 2 the method of research is being elaborated. The notions of prescripti
ve research and, again, the quest for quality are problematized. In this chapter the 
reader is introduced to the practice of Victim Support through three cases. This 
practice is followed throughout this publication. 
Chapter 3 contains a description of today's criminality and comprises the situation 
of victims of crime, set against a general scetch of Dutch society nowadays. Also 
there is a further description of those elements which can enhance the concept of 
quality. 
Chapter 4 offers a description of traumatic emotions as result of a life disturbing 
event. In this study attention is focused on secondary victimization, the feeling of 
guilt by the victim and the support of quality. Again theory is complemented by a 
description of the practice of Amsterdam Victim Support. 
In chapter 5, the actual working of Victim Support is situated against the back
ground of Dutch social work since the Second World War. Again the notion of 
quality, specically in the context of Victim Support, is elaborated. 
In chapters 6 and 7, attention is focused on how the police and the office of the 
public prosecutor deal with victims of crime. Decentralisation, client-directedness 
and the call for alternative settlements in addition to penal law are presented as 
possibilities for attaining quality. Again samples from Amsterdam are presented. 
In chapter 8 the reader can find the results of a field research project among 
workers with Victim Support, police officers and workers with the public prosecu
tion all in the greater Amsterdam region. 
Finally chapter 9 is meant as a concluding one. In there the reader will meet all the 
basic conclusions of this thesis. The book is also enhanced with a list of used 
literature and is of course accompanied by a table of contents. 

2. Societal context and victimization 

The support of victims does not happen in a social vacuum. During recent years in 
The Netherlands there is a great deal of attention devoted to criminality, 
victimization and the necessity to do something concerning the situation of 
victims. 
Current publications in the media report about, more than desired, about all kinds 
of criminal violence. As a consequence of recent incidents in our country there is 
an ongoing debate about the necessity to call a halt to violence one way or the 
other. The many reports in newspapers and on the radio and television draw 
attention to socalled "senseless" violence. The term refers to violence against 
innocent onlookers on the street, which is perpetrated without any apparant 
reason. The debate about violence, which also includes genocidical practices 
abroad, makes emphatic use of ethical components. The aftermath of the debacle 
of a Dutch army unit in Screbrenica in Bosnia offers an eloquent example of this 
debate. 
This is why it is worth the effort to enquire into possible ethical components of 
criminality and victimization and to investigate whether they assist in deepening 
the concept of 'quality from below'. 

In comparison to former decades certain differences become apparent, which are 
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also related to victim support. 
The situation in which people willingly gave their lives in support of all encompas
sing ideologies made place for a much more individualistic striving for the future. 
The cry for individual determination of one's existence is louder than ever before. 
At the same time, people lack the feeling of being part of a meaningful historical 
development. People seem to be wholly absorbed in the present. So, in the image 
building of govemement policy, one meets the calculating citizen who is directed 
purely by his own personal interest. Rorty, however, a present day American-
Hungarian philosoher, offers arguments to lighten this somber portrayal of affairs. 
He claims that social subjects are part of the same reality. In relation to each other 
they each create their own pattern of values, beliefs and norms. During this 
creative process the individual contribution becomes greater and does not focus 
on established stipulated rules. Predictability becomes greatly reduced. People 
assume more individual self-determination and offer more creative contribution to 
social intercourse, which leads therefore to more social diversity. Rorty foresees a 
type of social intercourse, where the experiences of individual people combine 
with notions of greater self determination to produce more solidarity among 
human beings in the long run. 

Social traffic loses its predictive value and thereby becomes less subject to 
direction from above. During recent decades the government has changed its view 
of its role concerning the way (semi-)govememental agencies provide service to 
the public. The government has grown from central actor to facilitating and 
participating partner in a wider network. 

The phenomenon of growing self determination and a less centrally operating 
government go hand in hand with a view of society where all, rich or poor, young 
or old, indigeneous or foreign, can become victims of a number of destructively 
working phenomena such as Tsjemobyl, the destruction of the ozon layer, traffic 
queu collisions and lack of safety, due to street violence, burglary or other forms of 
crime. 
Such collective risks are combined with an individual lack of ability to relate to 
these phenomena in a competent manner. One could describe this as an important 
feature of our present social system. 
Crime and the incompetence of the penal system to to respond to it adequately is 
a meaningful example of tha above mentioned observation. Criminal incidents 
lead to experiences of victimization and to feelings of powerlesness. These 
emotions are a result of a governmental system which is less capable of battling 
crime in a competent manner. 
With this in mind one should realise that crimes induces traumatic emotions 
which have a much more serious effect than which one generally assumes. 
Recently psychological researchers have been able to deliver much more detailed 
data on this subject. The experience of seeing oneself as a loser, the injuring of 
one's self image, the disturbance of one's own life and normal daily routine and the 
reaction to a severe crisis are terms with which the complex reality of a victim's 
emotions may be described. 

The tendency towards growing individualization, also in terms of victimization, is 
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likewise being influenced by a tendency towards ongoing de-pillarization. The 
observer of Dutch society uses this to describe the tendency since 1970 of far 
fewer Dutch inhabitants considering themselves to be part of one of the traditional 
segments which formerly constituted our society (i.e. Protestant, Roman Catholic, 
Social Democrat or Liberal). During recent decades the social and moral fabric of 
society, supported by ideology and religion, came into a strong decline. In the 
sixties and seventies established relations of authority were challenged and came 
to an end. A society based on acceptance of authority made place for a society 
where negotiation has central focus. In the meantime tolerance towards deviant 
behaviour seems to have changed into lack of social engagement and likewise of 
social control. Victims of crime no longer encounter the government as a meaning
ful instituton. People observe that the government system has lost its function in 
regulating and upholding current social norms. The credibility of the penal system 
is under pressure. Given this climate, one can wonder to what extent people have 
any confidence in a government which is not capable of providing them with ade
quate protection. With the Dutroux murder case in Belgium this situation became 
appalingly manifest. 

3. Victim Support 

Against this background, the cry for more attention to victims of crimes and traffic 
accidents can be better understood. This appeal is illustrated by the debate in 
police circles and in the penal system about what an adequate fight against crime 
shoud constitute. Aside from prevention, which is not included within the scope of 
this study, one can ask whether a mere search for perpetrators of crime have 
priority or whether the government should also direct its effort to the support of 
the citizen, who has become a victim of the perpetrator. The existence of this 
question in The Netherlands demonstrates that the present efforts by the penal sy
stem are very problematic. Again: should attention be solely directed to law-
enforcement or should the penal system also respond to the situation of victims? 
In a society with a tendency to further individualization and fragmentation of the 
social fabric, a need arises for a penal system which is able to legitimize it's own 
function in the eyes of victims and the general public. 

With this in mind, the day-to-day reality of victim support appears as a meaningful 
promise. That there are volunteers who, on their own initiative, report to the local 
Bureaus of Victim Support says a great deal about the present capacity of this 
type of social engagement. The volunteers do not immerse themselves in this type 
of work because of widespread theoretical ideology but because they feel immedi
ate solidarity with their fellow citizens in their own neighbourhood. Not abstract 
ethics, but immediate care for another marks today's spirit of volunteerism. 

A further definition of quality 
Firstly, quality in support of victims has to do with the recognition and acknowled
gement of the process of victimization. With the contextual process of victim 
support the possibility of self determination by victims of crime and traffic acci
dents is of the utmost priority. 
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The practice of institutional social work does not reach this ideal by any means. 
The direction of the support process is scarcely left to the people who ask for help. 
The practice of institutionalized helping of people can be typified as system-
dominant. Assumptions about proffesionality, the "top down" implementation of 
methods on centers of support and institutional bureaucracy prevent the producti
on of 'real' quality. On the other hand a certain level of quality is generated, when 
socalled user's dominance is present. In the latter case the direction of the support 
process becomes a matter for the victim and the support worker themselves. The 
American organisation sociologist Handler typifies this sort of individual, be it a 
social worker, a police officer, a volunteer with a social agency or a general 
practitioner, as a 'frontline worker'. 
De Savornin Lohman approaches the idea of quality from several perspectives. 
Quality can be measured in terms of methodology, proffesional attitude, proffesio-
nal organisation and last but not least in terms of quality of communication be
tween client and support worker. The question as to which perspective is of 
interest depends on the requirements which the concept of quality must meet. 
The opinion of the person who asks for help and who is in communication with the 
frontline worker, who in turn tries to provide assistance, is important if not decisi
ve. 

The notions of caring and of enjoying one's work are of utmost importance in such 
a contextual, "people involved" process. It is not abstract, top down applied princi
ples but the spark of concrete action which determine the level of quality. Again: 
the quality of implementation is ditectly related to the victim's possibility of self-
determination in his specific context, the possibility of open communication 
between victim and worker and the importance of a normative foundation of the 
practice of assistance. These are concretised in the concept of discretionary space. 

The main feature of this concept is the idea that decisions concerning the support 
process are to be made by the support worker and the victim themselves. 
Such a method of work comes within reach, if within the service offering organisa
tion, such as the local Bureau of Victim Support, the neighbourhood police station 
or the local counsel of the public prosecution, the central authority does not have a 
decisive say in matters which are at the level of the support worker. The result of 
such a limitation of central authority would be that the process of supporting 
people acquires a much more horizontal character. The support of victims would 
become much more experimental, contextual and flexible. 

Handler states that quality of support is acquired by a creative use of standardi
zed regulations. When implementing such a viewpoint there is ample opportunity 
for exchange between victim, perpetrator and other involved parties such as 
police officer and public prosecutor. This exchange goes beyond a purely judicial 
settlement of the conflict. If only the latter is emphasized, the main parties view 
each other as adversaries. This is not congruent with a climate, where meaningful 
recovery of the victim's emotions and improvement of his/her daily behaviour 
occur. 
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4. Discretionary space and an 'ethic of care' 

With the situation described in the previous paragraph the central government 
seems to lose its function as main provider of a fruitful perspective in regard to a 
productive relieving of pain and shock. It becomes clearer than ever that expec
tations, directed towards the local or national government, cannot be met. Out of 
necessity this government becomes more modest. It exchanges its role from 
central controller to one of facilitator. Such a diminishing of state influence is to be 
considered positive. The resulting vacuum offers opportunity for parties involved 
to regulate matters on a much smaller scale. In contrast to an earlier situation, 
parties themselves are much more involved in settling the consequences of a 
crime or a traffic accident. In certain cases this leads to better quality. 

Ethic of justice 
Improvement of the situation of victims is not within reach when an ethic of 
justice is set as sole priority. Quality is not attainable with such a perspective. 
Central control, standardization, uniformity of support and top-down measurement 
produce the opposite. Much of human quality is lost. The suppor worker, i.e. the 
frontline worker, seems to withdraw as quickly as possible from that type of 
regulated support worker activity. The elements of a fully human approach are the 
characteristics of empathy, emotion and the non-rational, all of which constitute 
the really important elements in attaining quality. 

Next to the very long philosophical tradition wherein people speculate about the 
relation between ethics and justice, there also exists another, shorter, tradition. 
The latter concerns the way ethics and care are related. This perspective is being 
described as the 'ethic of care'. 
The introduction of this perspective makes people aware of the fact that improve
ment of the human condition is to be considered as something which is more than 
a "struggle for rights". Such a struggle can only lead to a refinement of rules, which 
is at risk to fall short of the, always contextual, desires and needs of the people 
who seek help. It is the combination of both perpectives, the ethic of justice and 
the ethic of care, which responds adequately to the fact that the notions of 
equality and self determination can only be realized in the concrete living conditi
ons of human beings. 

5. Case descritions from the Victim Support practice 

The every day reality of victim support offers an uncountable number of human 
histories. In 1997 the local bureaus of Dutch Victim Support offered service to 
80.000 victims. This number is a substantial increase from the years before. This 
increase is not related to a drastic rise of the amount of crime but definetely 
indicates a further acknowledgement of the existence of Victim Support. The orga
nisation has acquired a mature position in our society. It is an sriking example of 
how volunteerism can meet the challenges of society at a critical spot. 
In this publication, each chapter offers a number of stories about the day-to-day 
dealings of a local Bureau of Victim Support. Most of the time this will be the 
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Amsterdam Bureau, which offers support to victims from a central office and from 
thirty neighbourhood police stations throughout the greater Amsterdam area. 
These case descriptions epitomize the theoretical notions, developed throughout 
the first seven chapters in this book. 
It is obvious that every local bureau of Victim Support in The Netherlands can 
produce such stories. 

In the case-descriptions presented, the reader is shown how the concepts of 
discretionary space and small scale organisation can attain success in contrast to 
the limited possibilities of institutional regulations. The strong ambition of the 
parties involved to reach some sort of solution speaks for itself in these case-
descriptions. In some cases their motivation, coloured by an ethic of care, led to 
the creation of intermediary organisations. People involved could differentiate 
between their respective roles and interests. They were also able to create 
networks in order to get everybody "on the same track". Victims and supportive 
front line workers were capable of connecting the situations of those victims with 
existing rules and to apply these in a creative manner. This resulted in the 
development of new ways of solving problems. They, clients and workers, had 
acquired control over the way to create their own support. 

6. Field research among a representative group of frontline workers; the 
method of concept mapping 

Method 
During the spring and summer of 1998 a research was conducted among twenty-
three workers of the Amsterdam/Amstelland Victim Support Bureau, among 
twenty-two police officers in the Amsterdam/Amstelland police region and among 
eight workers with the public prosecution. Three of those eight workers were 
public prosecutors, who deal with victims on a daily basis. 
To the respondents fifty statements were presented. These statements said 
something about how to achieve quality (guidelines) or how to measure it (criteri-
a). There were 28 guidelines and 22 criteria. 
The respondents were asked to do two things. Firstly they were required to give a 
rating to the statements on a scale from 1 to 7 (1 meaning negatively achieving or 
measuring quality of victim support, 7 implying very positively achieving or 
measuring quality). Secondly the participants in this research were asked to 
combine the statements, which to them formed a logical order. The guidelines 
were combined seperately from the criteria, so per respondent category two 
different combinations were the result i.e. a total of six different configurations. 

Results, the criteria for quality 
The by far greater number of criteria were met positively by the respondents. The 
victim support workers, police-officers and the workers with the state prosecution 
described the lack to acquire personal gain, the presence of personal devotion, the 
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willingness to have one's efforts be critizised by collègues, the willingness to 
communicate, the possibility to work within a personally developed network and 
the availability of practical skills as adequate criteria to determine the presence or 
lack of quality. The same remark was made concerning the control by the victim in 
the shaping of the process of support. 
The position of the support worker in a small organisation or the possibility of the 
judicial authorities to legitimize itself by the offer of victim support were two much 
more negatively scored notions. Also the idea that one has to answer to the victim, 
concerning one's proffessional conduct, at least as a criterion with which one can 
determine quality, met with a doubtful response from the workers of Victim Sup
port. The police officers and the workers with the Public Prosecution were much 
more positive on this point. 

Results, the guidelines 
As far as the guidelines are concerned, the picture was more diffuse. Over all the 
guidelines got a positive but a bit lower reception than the criteria. The guidelines 
as communication, the development of one's own network and the application of 
skills acquired during the process of supporting the victim scored positively. 
However the workers with the Public Prosecution had their doubts about the 
notions of victim influence, discretionary space for the support worker, solidarity 
with the victim, the value of a planned approach and the use of the immediate 
surroundings around the victim. The police-officers uttered likewise their doubts 
about guidelines as victim influence, planned approach and the sense that the 
surroundings around the victim are multi-shaped. Finally the workers with Victim 
Support also scored lower on the acceptance of the guideline concerning the 
versatility of the victim-surroundings. 

All three respondent categories reacted negatively on the guideline that quality 
can be achieved by putting in victim support as a means to legitimize the wor
kings of the judicial apparatus. It is commendable for the independence of the 
participating respondents that they do not care much for this type of argument. 
Ethical and proffessional arguments, not institutional ones, have to be the motive 
for good support of victims, they concluded. 

7. Conclusion 

Considerations about the relation between the ethic of justice and care offer a 
number of suggestions on how to support victims. The consideration of discre
tionary space and that of the frontline worker are central in this. The research in 
spring and summer 1998 conducted among victim support workers, police-officers 
and workers with the Public Prosecution in the Amsterdam/Amstelland region 
prove that these suggestions meet with a positive degree of validity. These ideas 
prove that it is impossible to attain quality according to a purely judicial model. 
However one cannot just set this model aside as being dysfunctional. The judicial 
model has a certain value for victims of crime or traffic accidents. For instance 
when applied to the situation of victims of sexual violence, penal law can be quite 
beneficial. In certain cases the extension of regulations might even be required. 
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But aside from this judicial perspective, the presence of an ethic of care is unques
tionably of value. One should be able to deal with penal and civil justice in a fully 
creative manner in order to give it a place in the whole of qualitive support of 
victims. Of central importance are the concepts of distribution of responsibility, 
method development through networking, strategies of cooperation and the 
increase of listening capacity by all parties involved. 

The practice of Victim Support shows that these concepts, which embody the 
'ethic of care', can be developed to a systematic method. The case-descriptions 
offered throughout this thesis and the results of the field research among relevant 
frontline workers in the Amsterdam area confirm this view. 

The caring to people does not involve an universal ethic. Doing well is not a 
product of rational consideration. In our relational intercourse with people the 
actual presence counts more than the thinking about it. People produce care in 
their own concrete circumstances. This effort is led by the realization that human 
beings are not only strong and competent but also vulnerable and dependable on 
others. Victim Support proves that quality from below is possible and is being 
realized by an impressive number of volunteers. The day-to-day reality of Victim 
Support shows increasingly that the care to victims is contingent on the small 
scale and the contextual implementation of the perspectives of justice and care. 
The most important criterium is that the support worker is offered ample dis
cretionary space. 
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BIJLAGE 1 

ONDERZOEK NAAR KWALITEIT 

Deze bijlage laat zien welk onderzoek aan de respondenten werd aangeboden. 
Deze presentatie bestond uit twee onderdelen: a) een instructie op papier en 
vijftig kaartjes, waarvan 28 bijdragen en 22 bepalingen. Beide onderdelen volgen 
hieronder. 

1. Vooraf 

Uw bijdrage aan kwaliteit van slachtofferondersteuning 
De activiteit, waarvoor wij u hebben gevraagd, is een onderdeel van een onder
zoek naar de kwaliteit van slachtofferondersteuning. Uw bijdrage wordt ook ten 
zeerste gewaardeerd en integraal opgenomen in de onderzoeksresultaten. Hierna 
worden u vijftig stellingen gepresenteerd, die iets zeggen over deze kwaliteit. 
Over deze stellingen mag u uw mening geven. 

Waarom u? 
In dit onderzoek wordt de gedachte ontwikkeld dat kwaliteit in belangrijke mate 
afhankelijk is van de mogelijkheden van de individuele uitvoerder. Dit kan een 
medewerker van Slachtofferhulp zijn, een politiefunctionaris of een medewerker 
aan het parket. Belangrijk kriterium is dat u zelf met grote regelmaat met slachtof
fers van misdrijven of verkeersongevallen hebt te maken. In dit onderzoek wordt 
een beroep gedaan op uw ervaring en kundigheid in deze. 

Onder welke voorwaarden kwaliteit? 
Allerwege wordt gesproken over kwaliteit. Elk bedrijf, iedere professional, menige 
dienstverlening, kortom elk product is onderworpen aan een naarstig debat over 
en streven naar kwaliteit. 
Anno 1998 heeft de ondersteuning van slachtoffers van misdrijven en verkeersong
evallen meer aandacht dan ooit. Deze ondersteuning wordt gedaan door mede
werkers van Slachtofferhulp, politiemensen en medewerkers aan het parket. Dit 
werk doen zij meestentijds in afzonderlijk gesprek met slachtoffers, zonder directe 
sturing van bovenaf. Kennelijk ontstaat er in het werk van deze uitvoerders 
kwaliteit van 'onderop'. Het is daarom zeer de moeite waard om na te gaan onder 
welke voorwaarden dit type van ondersteunende kwaliteit wordt geboden. 

(H) erkenning van slachtofferschap 
Kwaliteit in ondersteuning heeft allereerst te maken met de herkenning en 
erkenning van het slachtofferschap. Hierbij staat de zelfbeschikking van slachtof
fers voorop. De praktijk laat zien dat dit ideaal lang niet altijd wordt verwezenlijkt. 
De sturing van de ondersteuning wordt maar in beperkte mate aan de hulpvragers 
en hun directe ondersteuners overgelaten. Opvattingen over professionaliteit, top-
down toepassing van hulpverleningsinzichten of institutionele regelgeving verhin
deren dan de productie van kwaliteit. 
Daarentegen ontstaat wel kwaliteit als de sturing van het ondersteuningsproces 
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zaak wordt van het slachtoffer en de uitvoerende werker zelf. 

Kwaliteit van communicatie 
Het mag duidelijk zijn dat hier de nadruk ligt op een bepaald type van kwaliteit, 
namelijk die van de communicatie tussen slachtoffer en ondersteuner. Er zouden 
ook andere aspecten van kwaliteit aan bod kunnen komen als doelmatigheid, 
effectieve inzet van middelen, accurate toepassing van regelgeving en zo meer. 
Deze aspecten komen hier minder aan bod omdat zij niet de kern van de onder
steuning van het slachtoffer door de uitvoerder raken. 

2. Opzet van dit onderzoek 

Concept mapping 
Dit onderzoek is een zogeheten kwalitatief onderzoek, waarbij u wordt gevraagd 
uw oordeel te geven over vijftig aan u te presenteren stellingen. Deze stellingen 
zeggen iets over de voorwaarden die mogelijkerwijs bijdragen tot kwaliteit van 
ondersteuning van slachtoffers. 
De techniek concept mapping biedt grote voordelen boven een normale groepsdis
cussie omdat iedere gespreksdeelnemer zelf wordt uitgedaagd een standpunt in 
te nemen. Bovendien biedt deze methode de mogelijkheid om eenieders opvat
tingen op een systematische manier te registeren en te verwerken in de totale 
samenvatting. 

Waarom de keuze voor medewerkers van Slachtofferhulp, politiemensen en 
mensen werkzaam bij het Openbaar Ministerie 
Hierboven werd over deze keuze al iets gezegd. In het onderzoek totzover wordt 
de gedachte ontwikkeld dat voorwaarden van kwaliteit niet kunnen steunen op 
regelgeving alleen. Kwaliteit is ook in sterke mate afhankelijk van de inzichten van 
de individuele uitvoerder. In het onderzoek wordt dan ook de gedachte geponeerd 
dat deze individuele uitvoerder voldoende speelruimte moet hebben om zijn werk 
naar behoren uit te voeren. 
Wat daaronder wordt verstaan werk ik aan de hand van de vijftig, door u te 
beoordelen, stellingen uit. 

Praktijk van onderzoek 
Hieronder volgt uitleg over hetgeen u wordt gevraagd met de vijftig gepresenteer
de stellingen te doen. Dit gebeurt in twee te onderscheiden handelingen. Na 
verzameling van de resultaten krijgt u deze, samengevat, gepresenteerd. 

3. Uitvoering van het onderzoek 

INSTRUCTIE: TWEE VERSCHILLENDE HANDELINGEN 
Voor u liggen vijftig kaartjes. Op deze kaartjes staan stellingen. Deze hebben 
betrekking op de ondersteuning van slachtoffers van misdrijven en verkeers-
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ongevallen. De teksten zijn suggesties, die 
ofwel: voorwaarden omschrijven die bijdragen tot kwaliteit; 
ofwel: die aangeven over wat het meest geschikt is om deze kwaliteit te 
bepalen. 

Toegevoegd aan deze pagina's is een BIJLAGE, die u, indien gewenst, kunt 
gebruiken ter verklaring van gehanteerde begrippen. Gebruik van deze bijlage is 
niet verplicht. 

HANDELING 1: CIJFERS GEVEN 
Wij vragen van u om iedere kaart van een cijfer te voorzien. 
Dit cijfer mag lopen van 1 tot 7. 

1 * deze voorwaarde draagt juist averechts bij tot kwaliteit; of 
* deze voorwaarde is in het geheel niet geschikt om kwaliteit te bepa

len. 

2 * deze voorwaarde draagt averechts bij tot kwaliteit; of 
* deze voorwaarde is niet geschikt om kwaliteit te bepalen. 

3 * deze voorwaarde draagt noch positief, noch negatief bij tot kwaliteit; 
of 

* deze voorwaarde is noch geschikt, noch ongeschikt om kwaliteit te 
bepalen. 

4 * deze voorwaarde draagt een beetje bij tot kwaliteit; of 
* deze voorwaarde is een beetje geschikt om kwaliteit te bepalen. 

5 * deze voorwaarde draagt bij tot kwaliteit; of 
* deze voorwaarde is geschikt om kwaliteit te bepalen. 

6 * deze voorwaarde draagt zeer bij tot kwaliteit; of 
* deze voorwaarde is zeer geschikt om kwaliteit te bepalen. 

7 * deze voorwaarde draagt altijd bij tot kwaliteit; of 
* deze voorwaarde is altijd geschikt om kwaliteit te bepalen. 

HANDELING 2: COMBINEREN 
Bovendien vragen wij van u om met de kaartjes combinaties van stellingen te 
maken, waarvan u vindt dat zij bij elkaar horen. Deze combinaties mogen 
minimaal 2 kaartjes en maximaal 48 kaartjes omvatten. Maar natuurlijk staat 
het u vrij van de vijftig kaartjes meer combinaties te maken. 
Ook hier gaat het erom dat u deze oefening vooral intuïtief doet, zonder al 
teveel redeneren. Wij gaan uit van uw dagelijkse ervaring in de ondersteuning 
van slachtoffers. 

BIJLAGE 
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Bijgaand is er een uitleg van veel gebruikte begrippen. U mag, als u dat wilt, 
daarvan gebruik maken. Het hoeft niet. Alvast hartelijk dank voor uw deelna
me aan dit onderzoek. 

Ie set STELLINGEN: In hoeverre draagt het onderstaande bij tot kwaliteit? 
(= BIJDRAGE) 

1. (BIJDRAGE) een begrijpelijke communicatie tussen slachtoffer en onder
steuner. 

2. (BIJDRAGE) een waarheidsgetrouwe communicatie tussen slachtoffer en 
ondersteuner. 

3. (BIJDRAGE) een eerlijke (waarachtige) communicatie tussen slachtoffer en 
ondersteuner. 

4. (BIJDRAGE) de mogelijkheid van de ondersteuner om invloed uit te oefenen 
op de manier van ondersteuning. 

5. (BIJDRAGE) de mogelijkheid van het slachtoffer om invloed uit te oefenen 
op de manier van ondersteuning. 

6. (BIJDRAGE) eigen individuele speelruimte van de ondersteuner naast 
organisatorische regelgeving. 

7. (BIJDRAGE) eigen individuele speelruimte van de ondersteuner naast 
professionele regelgeving. 

8. (BIJDRAGE) de mogelijkheid van de ondersteuner om met ondersteuners 
uit andere organisaties samen te werken (te "netwerken"). 

9. (BIJDRAGE) de mogelijkheid van de ondersteuner om gebruik te maken van 
mensen en middelen uit de eigen omgeving van het slachtoffer. 

10. (BIJDRAGE) de mogelijkheid van het slachtoffer om gebruik te maken van 
mensen en middelen uit zijn/haar eigen omgeving. 

11. (BIJDRAGE ) de solidariteit van de ondersteuner met het slachtoffer. 

12. (BIJDRAGE) de mogelijkheid van de overheid (concreter: de politie) om 
zichzelf, door de ondersteuning aan het slachtoffer, te rechtvaardigen. 

13. (BIJDRAGE) de mogelijkheid van de overheid (concreter: justitie) om 
zichzelf, door de ondersteuning aan het slachtoffer, te rechtvaardigen. 

14. (BIJDRAGE) het besef, bij slachtoffer en ondersteuner, dat de omgeving van 
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het slachtoffer veelvormig is. 

15. (BIJDRAGE) het besef, bij slachtoffer en ondersteuner, dat de omgeving van 
het slachtoffer vatbaar is voor verandering. 

16. (BIJDRAGE) het vermogen van de ondersteuner om de diverse betrokkenen 
(inclusief hun nut voor het slachtoffer) in de omgeving van het slachtoffer te 
onderscheiden. 

17. (BIJDRAGE) het vermogen van het slachtoffer om de diverse betrokkenen 
(inclusief hun nut voor het slachtoffer) in zijn/haar omgeving te onderschei
den. 

18. (BIJDRAGE) het besef, bij slachtoffer en ondersteuner, dat mogelijke 
besluiten met betrekking tot de ondersteuning van het slachtoffer door het 
slachtoffer zelf worden genomen. 

19. (BIJDRAGE) het besef, bij slachtoffer en ondersteuner, dat mogelijke 
besluiten met betrekking tot de ondersteuning van het slachtoffer door de 
ondersteuner(s) worden genomen. 

20. (BIJDRAGE) het besef, bij slachtoffer en ondersteuner, dat mogelijke 
besluiten met betrekking tot de ondersteuning van het slachtoffer door 
slachtoffer en ondersteuner(s) tezamen worden genomen. 

21. (BIJDRAGE) de ambitie van slachtoffer en ondersteuner(s) om de onder
steuning planmatig te laten plaatsvinden. 

22. (BIJDRAGE) de ambitie van slachtoffer en ondersteuner(s) om een aantal 
verschillende suggesties voor verbetering te onderzoeken. 

23. (BIJDRAGE) de ambitie van de ondersteuner(s) om uit te zijn op de oplos
sing van problemen. 

24. (BIJDRAGE) de ambitie van het slachtoffer om uit te zijn op de oplossing 
van problemen. 

25. (BIJDRAGE) het besef dat verbetering c.q. oplossing mogelijk wordt 
wanneer slachtoffer en ondersteuner(s) zich dezelfde aanpak eigen maken. 

26. (BIJDRAGE) het besef dat verbetering c.q. oplossing mogelijk wordt 
wanneer slachtoffer en ondersteuner(s) de werkelijkheid eens op een 
andere manier bekijken. 

27. (BIJDRAGE) de beschikking over een aantal suggesties tot verbetering c.q. 
oplossing, die in de specifieke omstandigheden van het slachtoffer tot 
succes leiden. 
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28. (BIJDRAGE) de beschikking over een aantal suggesties tot verbetering c.q. 
oplossing, die in allerlei omstandigheden van slachtoffers toepasbaar zijn. 

2e set STELLINGEN: Inhoeverre zijn onderstaande stellingen geschikt om 
kwaliteit te bepalen? (=BEPALING) 

29. (BEPALING) de belangeloosheid van de ondersteuner. 

30. (BEPALING) de mate aan inzet van de ondersteuner. 

31. (BEPALING) de bereidheid van de ondersteuner om zichzelf tegenover het 
slachtoffer te verantwoorden. 

32. (BEPALING) de bereidheid van de ondersteuner om zichzelf tegenover 
anderen (collega's, chef, andere ondersteuners met wie men samenwerkt) 
te verantwoorden. 

33. (BEPALING) de bereidheid van de ondersteuner om het slachtoffer vanuit 
diens kwetsbaarheid te begrijpen. 

34. (BEPALING) de bereidheid van de ondersteuner om eerlijk (waarachtig) 
met het slachtoffer te communiceren. 

35. (BEPALING) de bereidheid van de ondersteuner om waarheidsgetrouw met 
het slachtoffer te communiceren. 

36. (BEPALING) de bereidheid van de ondersteuner om begrijpelijk met het 
slachtoffer te communiceren. 

37. (BEPALING) de ambitie van de ondersteuner om het slachtoffer te zien als 
deel van de oplossing, niet als deel van het probleem. 

38. (BEPALING) het geloof bij de ondersteuner het niet alleen te zien in juridi
sche actie sec. 

39. (BEPALING) het geloof bij de ondersteuner in onderhandeling en coali
tievorming met slachtoffer en andere ondersteuners. 

40. (BEPALING) het geloof bij de ondersteuner in netwerkontwikkeling. 

41. (BEPALING) de positie van de ondersteuner in een kleine organisatie (tot 
120 medewerkers), waarmee er kansen zijn op samenwerking met gelijk-
stemde ondersteuners in andere organisaties. 

42. (BEPALING) de positie van de ondersteuner in een grote organisatie, maar 
op een kleine afdeling (tot 120 medewerkers), waarmee er kansen zijn op 
samenwerking met gelijkgestemde ondersteuners in andere organisaties. 
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43. (BEPALING) een type van ondersteuning, dat het slachtoffer een steuntje in 
de rug kan bieden. 

44. (BEPALING) een type van ondersteuning, dat het slachtoffer uitnodigt 
zijn/haar werkelijkheid net even anders te zien. 

45. (BEPALING) een type van ondersteuning, dat het slachtoffer uitnodigt op 
een perspectief van bevrijding. 

46. (BEPALING) een goed zicht bij de ondersteuner op de complexiteit van 
slachtofferschap (weten te "faseren"). 

47. (BEPALING) het vermogen van de ondersteuner het slachtofferschap aan 
het slachtoffer uit te leggen (te "duiden"). 

48. (BEPALING) het vermogen van de ondersteuner om op de gevoelens van 
het slachtoffer (h)erkennend te reageren (weten te "resoneren"). 

49. (BEPALING) het vermogen van de ondersteuner om het slachtoffer kans te 
bieden op herwinning van zijn/haar zeggenschap over eigen leefomstandig
heden. 

50. (BEPALING) het vermogen van het slachtoffer om zeggenschap te her
winnen over eigen leefomstandigheden. 

Aanduiding van deelnemers aan onderzoek 
Iedere deelnemer krijgt een bepaalde code om haar/zijn herkomst in de gegevens
verzameling aan te duiden. 

Medewerkers Slachtoffers Hulp: SI, S2, S3 tot en met S30; 
Politiemensen: PI, P2, P3 tot en met P30; 
Medewerkers o.m.: J l , J2, J3 tot en met J30. 

4. Verwerking van onderzoeksresultaten 

Presentatie 
Meteen er na of op een later tijdstip krijgen de deelnemers (30 medewerkers 
Slachtofferhulp, 30 politiemensen wijkteam Rivierenbuurt en 20 medewerkers aan 
het parket) een presentatie. Een later tijdstip is te verkiezen omdat dan alle 
betrokkenen in één keer te samen kunnen komen. Bovendien is er dan meer 
gelegenheid tot accurate gegevensverzameling (VRAAG, HANDIG OF NIET-
HANDIG?). 
Het schriftelijke gedeelte van de presentatie kan bestaan uit: 

een lijst met stellingen (STATEMENT LIST); 
een lijst met stellingen gegroepeerd in clusters (CLUSTER LIST); 
een kaart waarop de clusters grafisch zijn weergegeven als 'wolken' (CLUS
TER MAP), deze cluster map wordt uitgewerkt op medewerkers Slachtoffer-



228 

hulp, politiemensen, medewerkers O.M. en totaal deelnemers; 
een grafische weergave van de clusters, waar de dikte van de wolk de 
scoring door deelnemers aangeeft (CLUSTER RATING MAP), ook deze 
cluster rating map wordt uitgewerkt op medewerkers Slachtofferhulp, 
politiemensen, medewerkers O.M. en totaal deelnemers. 

Confrontatie met gedachtengang in onderzoek 
Spannend in de beantwoording van de vraag in hoeverre de in de zeven hoofd
stukken ontwikkelde gedachtengang aansluit/herkenning vindt in de cijferwaar-
dering en clustering door betrokken uitvoerders. Het resultaat hiervan maakt het 
belangrijkste onderdeel van de presentatie uit. Bovendien vormen de resultaten 
het materiaal waarmee de hoofdstukken 7 (beschrijving van de opzet van concept 
mapping en verantwoording van keuze van deelnemers) en 8 (beschrijving van 
onderzoeksresultaten bij diverse groepen deelnemers) beschreven worden. 

DEFINITIES van BEGRIPPEN (alfabetisch) 

belangeloosheid: morele houding van de ondersteuner, waarbij deze zich 
niet laat leiden door zelfzucht, machts- of bezitsdrang; 
coalitievorming: hiervan is sprake wanneer een ondersteuner met andere 
ondersteuner(s) binnen of buiten de organisatie samenwerking zoekt; 
communicatie: bij een werkelijk communicatief gesprek is sprake van 
waarachtigheid, geldigheid en juistheid tussen slachtoffer en ondersteuner; 
complexiteit van slachtofferschap: hierbij beseffen slachtoffer en ondersteu
ne r s ) dat het bij de verwerking van het slachtofferschap om een ingewik
keld emotioneel proces gaat dit in combinatie met vragen van juridische en 
schaderegelingstechnische aard; 
juridische actie sec: de gedachte dat men een situatie van verbetering c.q. 
oplossing van problemen uitsluitend bereikt door toepassing van recht
spraak; 
netwerkontwikkeling : in een wisselende en veelvormige sociale werke
lijkheid is netwerkontwikkeling geschikt om samenwerking voor kortere of 
langere duur te bereiken; 
omgeving: men onderscheidt een informele en formele omgeving. In het 
laatste geval zijn de contacten vooral functioneel van karakter 
ondersteuner: degene, die het slachtoffer op één of andere wijze van dienst 
is; 
ondersteuning: de dienst- of hulpverlening aan het slachtoffer; 
oplossing van problemen: lijkt zeer op verbetering met de eigenschap dat 
mogelijke knelpunten ook metterdaad worden aangepakt; 
organisatorische regelgeving: het geheel aan regels vanuit de interne 
organisatie, waarmee de ondersteuning wordt gestandaardiseerd; 
perspectief van bevrijding: bij dit beeld gaat men er van uit dat een slacht
offer wordt onderdrukt door gevoelens van machteloosheid en afhankelijk
heid. De ondersteuning heeft als doel deze gevoelens plaats te laten maken 
voor herwinning van zeggenschap over eigen leven; 
professionele regelgeving: het geheel aan regels vanuit het beroep, waar-
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mee de ondersteuning wordt gestandaardiseerd; 
rechtvaardigen: een persoon of organisatie kan zich inspannen om de 
negatieve effecten als gevolg van een eerder ontstane misstand weg te 
nemen 
slachtoffer: degene, die gedupeerd is geraakt door een (ernstig) misdrijf of 
verkeersongeval; 
solidariteit: een morele betrokkenheid op het slachtoffer, waarbij de onder
steuner zich probeert te verplaatsen in de omstandigheden van het slac
htoffer; 
speelruimte: iedere uitvoerende werker heeft een eigen "vrije" ruimte, naast 
organisatorische of professionele regelgeving, nodig om zijn werk naar 
behoren uit te voeren; 
succes: is de situatie waarin sprake is van verbetering c.q. oplossing van 
problemen conform de wensen en verwachtingen van het slachtoffer; 
veelvormig: de omgeving van het slachtoffer kan veelvormig zijn; daarmee 
wordt bedoeld dat het slachtoffer in allerlei sociale verbanden verkeert; 
verantwoorden: de wens en het vermogen van de ondersteuner om zich 
tegenover slachtoffer en anderen rekenschap af te leggen van zijn motieven 
tot handelen; 
verbetering: is te omschrijven als de situatie waarin de mogelijkheid van 
vervulling van behoeften groter is geworden; 
zeggenschap over eigen leefomstandigheden: dit heeft betrekking op de 
overtuiging dat volwassen mensen in staat zijn op competente wijze hun 
eigen leven in te richten. 
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BIJLAGE 2 

GRAPHS 

Deze bijlage bestaat uit negen grafische voorstellingen als resultaat van het in 
hoofdstuk 8 en bijlage 1 beschreven onderzoek. 
De 'graphs' worden per respondentgroep aangeboden. In eerste instantie gaat het 
om drie gecombineerde tekeningen van de bijdragen en bepalingen te samen. 
Daarna komen de bijdragen en bepalingen apart aan bod. Bij deze tweede presen
tatie zijn de bijdragen en bepalingen geclusterd. 
De specifieke vormgeving van de 'graphs' hangt samen met de wijze waarop 
respondenten de kaartjes van cijfers voorzagen en deze op voorkeur hebben 
gecombineerd in deelstapeltjes. De nummering op de tekeningen correpondeert 
met de vijftig kaartjes zoals omschreven in de eerste bijlage. 

Figuur 1: Deze 'graph' geeft de bijdragen en de bepalingen te samen (uitwer
king van de sensitizing concepts en de ijkpunten) weer zoals 'gecon
strueerd' door de 23 medewerkers van Slachtofferhulp. 

Figuur 2: Deze 'graph' heeft eveneens betrekking op de bijdragen en de bepa
lingen te samen, maar dan 'geconstrueerd' door de 22 ondervraagde 
politiemensen. 

Figuur 3: Deze 'graph' is hetzelfde maar dan door de 8 betrokken medewerkers 
van het Openbaar Ministerie. 

Figuur 4: Deze 'graph', ook voorzien van clustertekening (zes clusters) geeft 
inzicht in de waardering en combinaties van de bijdragen apart, 
zoals 'geconstrueerd' door de medewerkers van Slachtofferhulp. 

Figuur 5: Deze 'graph' doet hetzelfde maar dan met betrekking tot de bepaling
en apart (vier clusters). Van belang is op te merken dat de numme
ring in feite met het getal 28 moet worden vermeerderd: 1 = 29, 2 = 
30 enz. Dan corresponderen deze cijfers met de kaartjesaanduiding in 
bijlage 1. 

Figuur 6: Deze 'graph' heeft betrekking op de bijdragen apart zoals 'geconstru
eerd' door de politiemensen. 

Figuur 7: Deze 'graph' heeft betrekking op de bepalingen apart zoals gecon
strueerd door de politiemensen. Ook hier dienen de genoemde 
getallen met het getal 28 te worden vermeerderd. 

Figuur 8: Deze 'graph' heeft betrekking op de bijdragen apart zoals 'geconstru
eerd' door de medewerkers O.M. 

Figuur 9: Deze 'graph' heeft betrekking op de bepalingen apart zoals 'gecon
strueerd' door de medewerkers O.M. Ook hier geldt de vermeerdering 
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met 28. 
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