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HOOFDSTUK 9 

SAMENVATTING 

9.1 Inleiding 

Kwaliteit 
Zoals in voorgaande hoofdstukken is betoogd wordt allerwege gesproken over 
kwaliteit. Elk bedrijf, iedere professional, menige dienstverlening, kortom elk 
product of dienstverlening onderwerpen zich aan een naarstig debat over het stre
ven naar kwaliteit. 
Voorgaand werd het begrip divers uitgelegd. Kwaliteit moet bijvoorbeeld garant 
staan voor een bepaalde methodiek en fungeert als toetsend instrument voor een 
financierende opdrachtgever. Wat opvalt is dat in deze zin kwaliteit verbonden 
wordt aan een bepaalde vorm van uniformering en standaardisering. Ook bij 
Slachtofferhulp is sprake van een energieke zoektocht naar 'kwaliteit'. 
Wellicht was er ook alle reden om tot een dergelijke uniformering c.q. standaardi
sering te komen. Bij het ontstaan van Slachtofferhulp kon je spreken van initiatie
ven, die zeer divers waren. In achtereenvolgens Groningen, Rotterdam, Alkmaar 
en Amsterdam begonnen goedwillende vrijwilligers, begeleid door een pionier
coördinator aan de vormgeving van een lokaal Bureau Slachtofferhulp. Er was 
sprake van een hoge inzet en alle betrokkenheid was gericht op de slachtoffers 
van misdrijven en later ook verkeersongevallen. Anno 1998 is de ondersteuning 
van slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen een volwaardige werksoort 
geworden met een jaarlijks budget van vele miljoenen, gesubsidieerd door lokale 
en landelijke overheden. Slachtofferhulp heeft een evidente plaats in het 
maatschappelijke bewustzijn en het overheidsbeleid ingenomen. 

Het 'echte' slachtofferhulp wordt gedaan door vrijwilligers, die met een hoge mate 
aan inzet en zonder aanwijsbaar materieel belang, iedere dag weer slachtoffers 
van dienst zijn. Dit werk doen zij meestal in afzonderlijke gesprekken met het 
slachtoffer, dat wil zeggen zonder directe sturing van bovenaf. Daarnaast is er de 
slachtofferondersteuning door ondermeer werkers bij politie en justitie. Kennelijk 
ontstaat er in het werk door deze diverse 'frontlinie-werkers' ook kwaliteit van 
'onderop'. Kwaliteit is kennelijk iets wat niet alleen van "bovenaf', top-down, in 
kaart wordt gebracht en nagestreefd. 

Dit proefschrift is een poging om na te gaan onder welke voorwaarden dit type 
kwaliteit "van onderop" wordt geproduceerd. Richtinggevend hierbij zijn de noties 
van discretionaire ruimte, frontliniewerker én de evenwaardigheid van het zorg
en juridische perspectief. Bij deze noties gaat het om de vraag of deze op de 
praktijk van Slachtofferhulp zijn te betrekken en of daarmee dan kwaliteit is te 
bereiken. In hoofdstuk 1 wordt deze vraag nader uitgewerkt. In hoofdstuk 2 komt 
de daaropaansluitende onderzoekmethodiek ter sprake. Bij deze methodiek staan 
de uitgangspunten van praktijkbetrokkenheid, participatie en de productie van 
verbeteringskennis centraal. 
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9.2 Maatschappelijke context en slachtofferschap 

Vormen van geweld 
In hoofdstuk 3 wordt de gedachte ontwikkeld dat de ondersteuning van slachtof
fers niet in een maatschappelijk vacuüm plaats vindt. De laatste jaren is er steeds 
meer te doen over criminaliteit, slachtofferschap en de noodzaak iets te doen aan 
de omstandigheden van slachtoffers. 
De actuele berichtgeving via media laat, meer dan ons lief is, horen over allerlei 
vormen van geweld. Er vindt, naar aanleiding van recente incidenten in ons land, 
een debat plaats over de noodzaak het geweld op één of andere wijze te keren. 
Spraakmakend is de vele berichtgeving over het zogeheten 'zinloze' geweld. Dit 
debat, dat overigens ook refereert aan genocidale praktijken in het buitenland, 
bedient zich nadrukkelijk van ethische componenten. 
Het is daarom de moeite waard na te gaan of mogelijke ethische noties naar 
aanleiding van criminaliteit en slachtofferschap, bijdragen om het begrip 'kwaliteit 
van onderop' meer verdieping te geven. 

Zelf calculerende burger 
In vergelijking tot voorgaande decennia vallen met betrekking tot vandaag enige 
verschillen op, die ook betrekking hebben op de ondersteuning van slachtoffers. 
De zingeving aan mensen op basis van grote 'opdrachten' heeft plaatsgemaakt 
voor een veel individueler aftasten van wat de toekomst brengen gaat. De roep om 
individuele zelfbeschikking weerklinkt luider dan ooit. Tegelijkertijd ontbreekt het 
idee deel te zijn van een zinvolle historische ontwikkeling. Mensen lijken geheel in 
het heden op te gaan. Zo verschijnt in de beeldvorming van het overheidsbeleid 
het type van de, enkel op het eigen belang uitzijnde, calculerende burger. 
Maatschappelijke subjecten maken deel uit van dezelfde werkelijkheid. In omgang 
met elkaar scheppen zij ieder hun eigen werkelijkheid. Bij dit proces wordt de 
individuele inbreng van mensen veel groter, richt zich minder naar vooraf vast te 
stellen regels en verliest daardoor aan voorspelbaarheid. Deze handelwijze veron
derstelt meer individuele zelfstandigheid en creatiever inbreng voor wat betreft 
sociale omgang en leidt tot meer maatschappelijke diversiteit. 

Een andere rol voor de overheid 
De overheid is de afgelopen decennia haar rol anders gaan opvatten ten aanzien 
van de dienstverlening door (semi-)overheidsinstellingen. Zij werd van centrale 
actor naar faciliterende medespeler. 
Het verschijnsel van toenemende zelfbeschikking en een minder centraal acteren
de overheid gaan samen met een samenlevingsoptiek waarbij allen, rijk of arm, 
jong of oud, allochtoon of autochtoon, slachtoffer kunnen worden van een aantal 
negatief werkende verschijnselen als Tsjemobyl, de afbraak van de ozonlaag, 
kettingbotsingen en door criminaliteit veroorzaakte onveiligheid. 
Dergelijke collectieve risico's gaan hand in hand met het individuele onvermogen 
daarmee adequaat om te gaan. Men zou dat kunnen aanduiden als een belangrijk 
kenmerk van ons hedendaagse maatschappelijke bestel. 
Zo vormen criminaliteit en het onvermogen van het strafrechtapparaat deze 
afdoende aan te pakken een veelzeggend voorbeeld van bovenstaande observatie. 
Criminele gebeurtenissen leiden tot slachtofferervaringen en voor betrokkenen tot 
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gevoelens van machteloosheid. Deze gevoelens verwijzen naar een overheidsap
paraat, dat steeds minder in staat is op criminaliteit een adequaat antwoord te 
geven. 
En dan is te bedenken dat misdrijven aanleiding geven tot traumatische gevoe
lens die heel wat ernstiger doorwerken dan doorgaans wordt verondersteld. 
Onderzoekers hebben daarover de afgelopen jaren gaandeweg meer gedetailleer
de gegevens kunnen leveren. Zichzelf te ervaren als verliezer, aantasting van het 
individuele zelfbeeld, verstoorde betekenisgeving van eigen leven, inbreuk op de 
dagelijkse routine en crisisreactie zijn enige termen, waarmee de complexe 
werkelijkheid van slachtoffergevoelens kan worden aangeduid. Dit gegeven wordt 
in hoofdstuk 4 uitgewerkt. 

De tendens tot toenemende individualisering, ook in termen van slachtofferbele-
ving, wordt eveneens beïnvloed door een tendens van voortgaande ontzuiling. 
Tijdens de afgelopen decennia was sprake van de afbraak van, door geloof of 
ideologie gesteunde, sociale en morele kaders. In de jaren zestig en zeventig 
werden gevestigde gezagsverhoudingen doorbroken. Tolerantie tegenover 
afwijkend gedrag leek te zijn omgeslagen naar vrijblijvendheid en gebrek aan 
sociale controle. 
Het lijkt dan wel alsof slachtoffers de overheid niet langer als zingevende instantie 
ervaren. Men zegt wel dat daardoor het overheidsapparaat haar normgevende en -
handhavende functie ziet aangetast. De geloofwaardigheid van het 
strafrechtapparaat lijkt onder druk te staan. De vraag dient zich aan in hoeverre 
mensen nog vertrouwen hebben in een overheid, die hen onvoldoende bescher
ming kan bieden. In ons buurland België wordt deze vraag op navrante wijze 
manifest. 

9.3 Slachtofferhulp 

Aandacht voor slachtoffers 
Tegen deze achtergrond kan men de roep om meer aandacht voor slachtoffers van 
misdrijven en verkeersongevallen begrijpen. Hoe deze ondersteuning in de 
praktijk vorm krijgt wordt in hoofdstuk 5 beschreven. Illustratief daarvoor is het 
debat in kringen van politie en Justitie over adequate bestrijding van de misdaad. 
Verdient deze bestrijding als zodanig de voorkeur of heeft de overheid zich primair 
te richten op de opvang van de burger, die slachtoffer is geworden? Deze vraag 
laat zien dat de inspanning van Justitie wordt geproblematiseerd. Telt in de 
eerste plaats de orde handhavende functie of moet het strafrechtapparaat juist 
aansluiten op de omstandigheden van slachtoffers? Juist in een samenleving, 
waarin sprake is van verdere individualisering en fragmentering, lijkt behoefte te 
bestaan aan een strafrechtapparaat, dat zichzelf weet te legitimeren. 
In de hoofdstukken 6 en 7 wordt hierover nadere rapportage geboden. Ook in het 
veldonderzoek, rapportage in hoofdstuk 8, wordt over de zin van deze legitimatie 
uitsluitsel geboden. In dit hoofdstuk volgt een verslag van een 'publieke dialoog' 
zoals deze in het voorjaar en de zomer van 1998 met een aantal medewerkers van 
Slachtofferhulp, politiemensen en medewerkers van het parket in 
Amsterdam/Amstelland is gevoerd. 
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Dat er zich vrijwilligers melden bij de Bureaus Slachtofferhulp zegt iets over het 
huidige draagvlak van de werksoort. Zij zetten zich niet in op grond van 
grootschalige 'ideologieën, maar om aan hun onmiddellijke solidariteit voor 
medeburgers in eigen buurt of wijk tastbaar uitdrukking te geven. Geen abstracte 
ethiek maar onmiddellijke zorg voor anderen typeert de geest van vandaag. 

Nadere definitie van kwaliteit 
Kwaliteit in ondersteuning heeft allereerst te maken met de herkenning en 
erkenning van het slachtofferschap. Bij het contextgebonden proces van 
slachtofferhulp staat de zelfbeschikking van slachtoffers voorop. 
De praktijk van de institutionele hulpverlening laat zien dat dit ideaal lang niet 
altijd wordt verwezenlijkt. De sturing van de hulpverlening wordt maar in 
beperkte mate aan de hulpvragers zelf overgelaten. Een dergelijke 
hulpverleningspraktijk is aan te duiden als systeemdominant. Opvattingen over 
professionaliteit, top-down toepassing van hulpverleningsinzichten of 
institutionele bureaucratisering verhinderen de productie van kwaliteit. Deze 
ontstaat wel wanneer sprake is van zogeheten gebruikersdominantie. De sturing 
van het ondersteuningsproces wordt zaak van de cliënt en de uitvoerende 
ondersteuner zelf. De laatste wordt ook wel aangeduid als de frontlinie-werker. 
Het begrip kwaliteit is te benaderen vanuit een aantal gezichtspunten. Zo kan 
men kwaliteit in ondersteuning meten naar een kriterium als methodische actie, 
naar professionele houding, naar professionele organisatie en last but not least 
naar de kwaliteit van communicatie tussen hulpvrager en hulpverlener. Welk 
aspect daarbij van belang is, ofwel welke eisen aan het begrip kwaliteit zijn te 
verbinden, hangt af vanuit wiens gezichtspunt men deze eisen formuleert. Het 
gezichtspunt van de hulpvrager in gesprek met de hulpverlener is, gegeven de 
hierboven geformuleerde noties, daarin belangrijk zo niet doorslaggevend. In het 
veldonderzoek, hoofdstuk 8, worden hieromtrent 23 medewerkers van 
Slachtofferhulp, 22 politiemensen en 8 medewerkers van het Openbaar Ministerie 
bevraagd. 

Ethische noties 
Niet onbelangrijk bij zo'n situatiegebonden, door betrokkenen gestuurd proces zijn 
de noties van 'zorg hebben voor', 'plezier hebben aan' of 'je best doen voor'. Niet het 
abstracte, van bovenaf opgelegde, principe maar de 'vonk' in het tastbare 
handelen bepaalt dan kwaliteit. Kwaliteit in uitvoering is dan te verbinden aan de 
mogelijkheid van sturing door de cliënt in diens specifieke context, de 
mogelijkheid van open communicatie tussen de cliënt en de ondersteuner en het 
belang van normatieve verankering van de hulpverleningspraktijk. 
Het idee van sturing door de cliënt, de mogelijkheid van open communicatie en 
het belang van normatieve verankering laten zich vervolgens uitwerken in het 
concept van discretionaire ruimte. 

Initiatief bij het slachtoffer 
Centraal daarin is de gedachte dat de beslissingen met betrekking tot het proces 
van ondersteuning door hulpverlener en cliënt zelf worden genomen. 
Een dergelijke werkwijze wordt mogelijk wanneer ook binnen de hulpverlenende 
organisatie, in casu het Bureau Slachtofferhulp, het wijkteambureau van politie of 
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het parket niet het centrale management bepalend is. Hulp vraagt om 
verhoudingen van een veel meer horizontaal karakter. De ondersteuning van 
slachtoffers wordt daarmee experimenteel, contextgebonden en flexibel. 
Meer kwaliteit in ondersteuning bereikt men bij creatief gebruik van 
gestandaardiseerde regelgeving. Met een dergelijk concept ontstaat bijvoorbeeld 
kans op een praktijk waar diverse partijen in een strafrechtelijk geschil, te denken 
is aan de dader en het slachtoffer, maar ook aan de politiefunctionaris, de officier 
van justitie, de rechter enz. kwaliteit bereiken wanneer de procesgang niet alleen 
in termen van juridische actie wordt vormgegeven. Doen zij dit wel dan ontstaat 
het risico dat partijen elkaar te zeer als tegenstander waarnemen. Dit staat haaks 
op een klimaat waarin zinvolle verwerking van het slachtofferschap en daarop
volgende verbetering van handelen zal kunnen gedijen. 

9.4 Casusbeschrijvingen 

De dagelijkse praktijk van Slachtofferhulp biedt een ontelbaar aantal van verhalen 
over mensen. In 1997 boden de Bureaus Slachtofferhulp in het land steun aan 
80.000 slachtoffers. Dit aantal is belangrijk hoger dan in de voorgaande jaren. Deze 
stijging hangt niet samen met een belangrijke stijging van de criminaliteit maar 
heeft veel meer te meaken met een toegenomen bekendheid van Slachtofferhulp. 
Deze organisatie heeft een volwassen positie in onze samenleving verworven. 
In deze publicatie wordt in ieder hoofdstuk door middel van een aantal verhalen 
de werkwijze van een plaatselijk Bureau Slachtofferhulp uiteengezet. Meestal gaat 
het daarbij om het Bureau Amsterdam/Amstelland. Dit bureau biedt 
ondersteuning aan slachtoffers vanuit haar centrale bureau en door middel van 
spreekuren op dertig wijkteambureaus van politie. De casusbeschrijvingen 
vormen een uitwerking van de theoretische noties, neergelegd in de eerste zeven 
hoofdstukken van dit boek. Het mag voor zich spreken dat ieder plaatselijk Bureau 
Slachtofferhulp dergelijke verhalen kan produceren. 

9.5 Veldonderzoek onder een representatieve groep van frontliniewerkers; de 
methode van 'concept mapping'. 

Methode 
Tijdens de lente en zomer van 1998 werd er een onderzoek gehouden onder 23 
medewerkers van het Büro Slachtofferhulp Amsterdam/Amstelland, onder 22 
politiemensen van het Regiokorps Amsterdam/Amstelland en onder 8 
medewerkers van het Amsterdamse Openbaar Ministerie. Drie van deze 
medewerkers waren officier van justitie, die dagelijks met slachtoffers te maken 
hebben. 
Aan de ondervraagden werden vijftig statements aangeboden. Deze statements 
bevatten een bewering over hoe kwaliteit kan worden bereikt (suggesties voor 
handelen) ofwel hoe deze kon worden gemeten (ijkpunten). Er waren 28 
suggesties en 22 ijkpunten. 
De ondervraagden werd verzocht twee dingen te doen. Ten eerste moesten zij aan 
de statements een cijfer geven van 1 tot en met 7 (1 stond voor het tegendeel van 
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verwerving c.q. meting van kwaliteit; 7 had betrekking op een zeer positieve 
verwerving c.q. meting van kwaliteit). Als tweede werd aan de ondervraagden 
verzocht die statements te combineren, die een logische combinatie vormden. De 
suggesties van handelen werden afzonderlijk van de ijkpunten gecombineerd, 
zodat per ondervraagdencategorie twee verschillende combinaties werden gepro
duceerd. Dit leverde daarmee zes verschillende configuraties op. 

Resultaten, de ijkpunten 
Het verreweg grootste gedeelte van de ijkpunten werden positief beoordeeld. De 
medewerkers van Slachtofferhulp, de politiemensen en de medewerkers van het 
Openbaar Ministerie beschreven belangeloosheid, inzet, de bereidheid tot 
collegiale verantwoording, communicatie, netwerkontwikkeling en op de praktijk 
gerichte deskundigheid als adequate ijkpunten om de aan- of afwezigheid van 
kwaliteit te bepalen. Hetzelfde werd opgemerkt met betrekking tot de 
mogelijkheid van het slachtoffer om het eigen ondersteuningsproces vorm te 
geven. 
De positie van de werker in een kleine organisatie en de mogelijkheid van 
legitimering van het strafrechtapparaat (zie ook hierboven) zag men als 
twijfelachtiger kriteria. Deze uitkomst staat haaks op het pleidooi dat het straf
rechtapparaat zich juist via goede slachtofferzorg zou moeten rechtvaardigen. 
Goede slachtoffersteuning, vonden de respondenten, moest steunen op eigen 
werkopvatting. De medewerkers van Slachtofferhulp waardeerden de bereidheid 
om zich tegenover het slachtoffer te verantwoorden niet als een onverkort geldig 
ijkpunt. Een verklaring voor dit gegeven is speculatief. De medewerkers van 
Justitie en in het bijzonder de politie zagen dit ijkpunt positiever. 

Resultaten, de suggesties voor handelen 
Voor wat betreft de suggesties voor handelen lag het beeld diffuser. Deze 
statements ontvingen een minder positief maar alleszins voldoende onthaal. 
Communicatie, netwerkontwikkeling en toepasbaarheid van verworven inzichten 
scoorden positief. Tegelijkertijd was er 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 rond het slachtoffer in twijfel. De politiemensen uitten 
twijfel bij handelingssuggesties als invloed van het slachtoffer, planmatige aanpak 
en een besef van de veelvormigheid van de omgeving rond het slachtoffer. 

Alle drie respondentgroepen konden als suggestie voor handelen niets met de 
notie van slachtofferondersteuning als legitimering van het strafrechtapparaat (zie 
ook hierboven). Dit resultaat is van veel belang, gegeven eerdere 
gedachtenvorming hieromtrent. Zoals gezegd, spreken alle respondenten zich zeer 
uit voor goede slachtofferondersteuning maar dan op basis van eigen 
werkopvatting en daarmee samenhangende ethiek. Dit resultaat sluit aan op de 
centrale noties van dit proefschrift. 

9.6 Conclusies; discretionaire ruimte en een 'ethic of care' 



196 

Bij een dergelijke praktijk lijkt de centrale overheid, qua leniging van nood rond 
slachtofferschap eerder minder dan meer perspectief te bieden. Het wordt 
duidelijker dat de, aan de overheid gestelde verwachtingen, niet vervuld kunnen 
worden. Deze wordt noodgedwongen bescheidener. Zij verruilt haar rol, van die 
van centrale aanstuurder naar die van 'facilitator'. Een dergelijke vermindering van 
staatsinvloed is juist positief te zien. Het ontstane vacuüm biedt kansen voor 
bovengeschetste betrokkenen om zaken, op een veel kleinschaliger manier, aan te 
pakken. In tegenstelling tot vroeger zijn partijen zelf meer betrokken bij de 
afwikkeling van het misdrijf of het verkeersongeval. Dit blijkt in bepaalde gevallen, 
zoals bij Slachtofferhulp, tot meer kwaliteit te leiden. 

Bij deze praktijk blijkt dat verbetering van de omstandigheden van slachtoffers 
niet wordt bereikt door een aanpak, waarbij uitsluitend het streven naar recht
vaardigheid (ethic of justice) voorop staat. 
Met dit rechtvaardigheidsperspectief is niet de kwaliteit te bereiken, die men zich 
van te voren voorstelt. Centrale aansturing, standaardisering en uniformering van 
het hulpaanbod en top-down normering sorteren het tegendeel. Er gaat onderweg 
menselijkheid verloren. De ondersteuner, hierboven aangeduid als de frontli
niewerker, lijkt zich zo snel mogelijk van zijn feitelijke werk te willen onttrekken. 
Het juist kenmerkende van menselijkheid, wat schuilt in het empatische, het 
gevoelsmatige en het niet-rationele vormen juist belangrijke elementen om 
kwaliteit te bereiken. 

Naast het denken over de verhouding tussen ethiek en recht bestaat er ook een 
andere, zij het minder lange, traditie bestaat. Dat is die waarbij nagedacht wordt 
over de verhouding tussen ethiek en zorg. Dit perspectief wordt aangeduid als de 
'ethic of care'. 
De introductie van dit perspectief zet aan tot het besef dat verbetering van 
omstandigheden van mensen breder en genuanceerder moet worden opgevat dan 
als een "strijd om rechten". Een dergelijke strijd immers leidt tot bijscherping van 
regelgeving, die het risico heeft aan de, altijd contexgebonden, wensen van 
hulpvragers, voorbij te gaan. Juist de combinatie van beide perspectieven (ethic of 
justice en een ethic of care) sluit aan op het gegeven dat de noties van 
zelfbeschikking en gelijkwaardigheid alleen in de concrete leefomstandigheden 
van mensen kunnen worden verwezenlijkt. 

De praktijk van ondersteuning van slachtoffers laat zien dat bovenstaande noties 
van de 'ethic of care', naast die van het juridische model zeer wel kunnen worden 
uitgewerkt tot een systematische methodiek. 

Werkbaarheid van guide-lines en ijkpunten 
In het veldonderzoek wordt gewerkt met een set aan guide-lines, waarmee 
'kwaliteit van onderop' handen en voeten krijgt. Deze guidelines bieden de 
ondersteuner van slachtoffers een kader van handelen, waarmee hij zijn 
ondersteuning vorm kan geven (vooraf). Ook is verwezen naar de formulering van 
zogeheten ijkpunten waarmee men de kwaliteit van uitgevoerd handelen kan 
bepalen (achteraf). 
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Het onderzoek toonde aan dat de ondervraagde frontliniewerkers zeer wel uit de 
voeten konden met deze guide-lines en ijkpunten. 
Belangrijkste conclusie uit het onderzoek mag zijn dat de zorg om mensen geen 
universele ethiek betreft. Het 'goed-doen' is geen product van een rationeel 
overwegingsproces. In de omgang met mensen telt eerder het 'present-zijn' in 
concrete situaties waar eerder het doen dan de gedachte van belang is. Mensen 
'produceren' zorg in hun eigen concrete omstandigheden. Deze inspanning laat 
zich leiden door het besef dat mensen niet alleen sterk en competent maar ook 
goeddeels kwetsbaar en afhankelijk zijn. De onderzoeksresultaten en de vele 
praktijkbeschrijvingen bewijzen dat hierin kwaliteit van onderop aanwezig en 
mogelijk is. 
Deze praktijk laat zelfs meer zien: in de zorg om slachtoffers telt juist een 
kleinschalige, contextgebonden toepassing van de perspectieven van recht én 
zorg. Belangrijk kriterium is dat de feitelijke ondersteuner van slachtoffers 
voldoende speelruimte (discretionaire ruimte) wordt geboden om beide 
perspectieven creatief toe te passen. 
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