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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 
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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 
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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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Noten 

1) Van Strien (1986), 

2) Van Strien (1986): biz. 64 e.V., 

3) Rorty (1979): biz. 359 e.V., 

4) Doets (geen jaartal) biz. 98 e.V., 

5) idem, 

6) Wester (1987): biz. 18 e.V., 

7) Coenen, H.: Metaforiek in het kwalitatieve onderzoek: in: Maso en Smalina 
(1990): blz. 134 e.v, 

8) In't Veld (1995), 

9) Coenen (1990), 

10) Rorty (1979), 
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