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HOOFDSTUK 8 

OPZET VAN ONDERZOEK EN RESULTATEN 

8.1 Inleiding 

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

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

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

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

8.2 Sensitizing concepts en ijkpunten 

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

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

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

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

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

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

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

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

8.4 Resultaten van het onderzoek onder de medewerkers van Slachtoffer
hulp 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Noten 

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

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

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

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

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

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

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

8) We imer s (1996) 

9) idem 
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