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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 



10 

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), 



19 

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 


