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HOOFDSTUK 5 

ONDERSTEUNING VAN SLACHTOFFERS 

5.1 Inleiding 

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

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

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

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

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

5.2 Ondersteuning van hulpvragers 

5.2.1 Een zevental methodieken 

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

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

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

5.2.2 Beschrijving van de methodieken 

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

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

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

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

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

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

5.2.3 Systeem- of gebruikersdominantie 

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

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

5.2.4 Kwaliteit in ondersteuning 

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

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

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

Analyse 

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

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

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

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

Analyse 

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

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

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

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

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

Analyse 

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

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

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

5.3 Discretionaire ruimte en tussenorganisatie 

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

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

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

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

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

Analyse 

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

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

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

5.3.3 De sociale omgeving als geheel van transactionele relaties 

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

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

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

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

Analyse 

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

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

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

5.4 Afsluiting 

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

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

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

In de hoofdstukken 6 en 7 vertel ik respectievelijk over de werkwijze van politie en 
justitie en onderzoek ik aan de hand van literatuur en praktijkbeschrijving hoe hun 
handelen aan kwaliteit kan winnen, althans waar het de ondersteuning van 
slachtoffers aangaat. 
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singsproces wordt beïnvloed door de verhouding tussen individu, zijn onmiddellij
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