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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. 
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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. 



55 

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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