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BIJLAGE 1 

ONDERZOEK NAAR KWALITEIT 

Deze bijlage laat zien welk onderzoek aan de respondenten werd aangeboden. 
Deze presentatie bestond uit twee onderdelen: a) een instructie op papier en 
vijftig kaartjes, waarvan 28 bijdragen en 22 bepalingen. Beide onderdelen volgen 
hieronder. 

1. Vooraf 

Uw bijdrage aan kwaliteit van slachtofferondersteuning 
De activiteit, waarvoor wij u hebben gevraagd, is een onderdeel van een onder
zoek naar de kwaliteit van slachtofferondersteuning. Uw bijdrage wordt ook ten 
zeerste gewaardeerd en integraal opgenomen in de onderzoeksresultaten. Hierna 
worden u vijftig stellingen gepresenteerd, die iets zeggen over deze kwaliteit. 
Over deze stellingen mag u uw mening geven. 

Waarom u? 
In dit onderzoek wordt de gedachte ontwikkeld dat kwaliteit in belangrijke mate 
afhankelijk is van de mogelijkheden van de individuele uitvoerder. Dit kan een 
medewerker van Slachtofferhulp zijn, een politiefunctionaris of een medewerker 
aan het parket. Belangrijk kriterium is dat u zelf met grote regelmaat met slachtof
fers van misdrijven of verkeersongevallen hebt te maken. In dit onderzoek wordt 
een beroep gedaan op uw ervaring en kundigheid in deze. 

Onder welke voorwaarden kwaliteit? 
Allerwege wordt gesproken over kwaliteit. Elk bedrijf, iedere professional, menige 
dienstverlening, kortom elk product is onderworpen aan een naarstig debat over 
en streven naar kwaliteit. 
Anno 1998 heeft de ondersteuning van slachtoffers van misdrijven en verkeersong
evallen meer aandacht dan ooit. Deze ondersteuning wordt gedaan door mede
werkers van Slachtofferhulp, politiemensen en medewerkers aan het parket. Dit 
werk doen zij meestentijds in afzonderlijk gesprek met slachtoffers, zonder directe 
sturing van bovenaf. Kennelijk ontstaat er in het werk van deze uitvoerders 
kwaliteit van 'onderop'. Het is daarom zeer de moeite waard om na te gaan onder 
welke voorwaarden dit type van ondersteunende kwaliteit wordt geboden. 

(H) erkenning van slachtofferschap 
Kwaliteit in ondersteuning heeft allereerst te maken met de herkenning en 
erkenning van het slachtofferschap. Hierbij staat de zelfbeschikking van slachtof
fers voorop. De praktijk laat zien dat dit ideaal lang niet altijd wordt verwezenlijkt. 
De sturing van de ondersteuning wordt maar in beperkte mate aan de hulpvragers 
en hun directe ondersteuners overgelaten. Opvattingen over professionaliteit, top-
down toepassing van hulpverleningsinzichten of institutionele regelgeving verhin
deren dan de productie van kwaliteit. 
Daarentegen ontstaat wel kwaliteit als de sturing van het ondersteuningsproces 
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zaak wordt van het slachtoffer en de uitvoerende werker zelf. 

Kwaliteit van communicatie 
Het mag duidelijk zijn dat hier de nadruk ligt op een bepaald type van kwaliteit, 
namelijk die van de communicatie tussen slachtoffer en ondersteuner. Er zouden 
ook andere aspecten van kwaliteit aan bod kunnen komen als doelmatigheid, 
effectieve inzet van middelen, accurate toepassing van regelgeving en zo meer. 
Deze aspecten komen hier minder aan bod omdat zij niet de kern van de onder
steuning van het slachtoffer door de uitvoerder raken. 

2. Opzet van dit onderzoek 

Concept mapping 
Dit onderzoek is een zogeheten kwalitatief onderzoek, waarbij u wordt gevraagd 
uw oordeel te geven over vijftig aan u te presenteren stellingen. Deze stellingen 
zeggen iets over de voorwaarden die mogelijkerwijs bijdragen tot kwaliteit van 
ondersteuning van slachtoffers. 
De techniek concept mapping biedt grote voordelen boven een normale groepsdis
cussie omdat iedere gespreksdeelnemer zelf wordt uitgedaagd een standpunt in 
te nemen. Bovendien biedt deze methode de mogelijkheid om eenieders opvat
tingen op een systematische manier te registeren en te verwerken in de totale 
samenvatting. 

Waarom de keuze voor medewerkers van Slachtofferhulp, politiemensen en 
mensen werkzaam bij het Openbaar Ministerie 
Hierboven werd over deze keuze al iets gezegd. In het onderzoek totzover wordt 
de gedachte ontwikkeld dat voorwaarden van kwaliteit niet kunnen steunen op 
regelgeving alleen. Kwaliteit is ook in sterke mate afhankelijk van de inzichten van 
de individuele uitvoerder. In het onderzoek wordt dan ook de gedachte geponeerd 
dat deze individuele uitvoerder voldoende speelruimte moet hebben om zijn werk 
naar behoren uit te voeren. 
Wat daaronder wordt verstaan werk ik aan de hand van de vijftig, door u te 
beoordelen, stellingen uit. 

Praktijk van onderzoek 
Hieronder volgt uitleg over hetgeen u wordt gevraagd met de vijftig gepresenteer
de stellingen te doen. Dit gebeurt in twee te onderscheiden handelingen. Na 
verzameling van de resultaten krijgt u deze, samengevat, gepresenteerd. 

3. Uitvoering van het onderzoek 

INSTRUCTIE: TWEE VERSCHILLENDE HANDELINGEN 
Voor u liggen vijftig kaartjes. Op deze kaartjes staan stellingen. Deze hebben 
betrekking op de ondersteuning van slachtoffers van misdrijven en verkeers-
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ongevallen. De teksten zijn suggesties, die 
ofwel: voorwaarden omschrijven die bijdragen tot kwaliteit; 
ofwel: die aangeven over wat het meest geschikt is om deze kwaliteit te 
bepalen. 

Toegevoegd aan deze pagina's is een BIJLAGE, die u, indien gewenst, kunt 
gebruiken ter verklaring van gehanteerde begrippen. Gebruik van deze bijlage is 
niet verplicht. 

HANDELING 1: CIJFERS GEVEN 
Wij vragen van u om iedere kaart van een cijfer te voorzien. 
Dit cijfer mag lopen van 1 tot 7. 

1 * deze voorwaarde draagt juist averechts bij tot kwaliteit; of 
* deze voorwaarde is in het geheel niet geschikt om kwaliteit te bepa

len. 

2 * deze voorwaarde draagt averechts bij tot kwaliteit; of 
* deze voorwaarde is niet geschikt om kwaliteit te bepalen. 

3 * deze voorwaarde draagt noch positief, noch negatief bij tot kwaliteit; 
of 

* deze voorwaarde is noch geschikt, noch ongeschikt om kwaliteit te 
bepalen. 

4 * deze voorwaarde draagt een beetje bij tot kwaliteit; of 
* deze voorwaarde is een beetje geschikt om kwaliteit te bepalen. 

5 * deze voorwaarde draagt bij tot kwaliteit; of 
* deze voorwaarde is geschikt om kwaliteit te bepalen. 

6 * deze voorwaarde draagt zeer bij tot kwaliteit; of 
* deze voorwaarde is zeer geschikt om kwaliteit te bepalen. 

7 * deze voorwaarde draagt altijd bij tot kwaliteit; of 
* deze voorwaarde is altijd geschikt om kwaliteit te bepalen. 

HANDELING 2: COMBINEREN 
Bovendien vragen wij van u om met de kaartjes combinaties van stellingen te 
maken, waarvan u vindt dat zij bij elkaar horen. Deze combinaties mogen 
minimaal 2 kaartjes en maximaal 48 kaartjes omvatten. Maar natuurlijk staat 
het u vrij van de vijftig kaartjes meer combinaties te maken. 
Ook hier gaat het erom dat u deze oefening vooral intuïtief doet, zonder al 
teveel redeneren. Wij gaan uit van uw dagelijkse ervaring in de ondersteuning 
van slachtoffers. 

BIJLAGE 
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Bijgaand is er een uitleg van veel gebruikte begrippen. U mag, als u dat wilt, 
daarvan gebruik maken. Het hoeft niet. Alvast hartelijk dank voor uw deelna
me aan dit onderzoek. 

Ie set STELLINGEN: In hoeverre draagt het onderstaande bij tot kwaliteit? 
(= BIJDRAGE) 

1. (BIJDRAGE) een begrijpelijke communicatie tussen slachtoffer en onder
steuner. 

2. (BIJDRAGE) een waarheidsgetrouwe communicatie tussen slachtoffer en 
ondersteuner. 

3. (BIJDRAGE) een eerlijke (waarachtige) communicatie tussen slachtoffer en 
ondersteuner. 

4. (BIJDRAGE) de mogelijkheid van de ondersteuner om invloed uit te oefenen 
op de manier van ondersteuning. 

5. (BIJDRAGE) de mogelijkheid van het slachtoffer om invloed uit te oefenen 
op de manier van ondersteuning. 

6. (BIJDRAGE) eigen individuele speelruimte van de ondersteuner naast 
organisatorische regelgeving. 

7. (BIJDRAGE) eigen individuele speelruimte van de ondersteuner naast 
professionele regelgeving. 

8. (BIJDRAGE) de mogelijkheid van de ondersteuner om met ondersteuners 
uit andere organisaties samen te werken (te "netwerken"). 

9. (BIJDRAGE) de mogelijkheid van de ondersteuner om gebruik te maken van 
mensen en middelen uit de eigen omgeving van het slachtoffer. 

10. (BIJDRAGE) de mogelijkheid van het slachtoffer om gebruik te maken van 
mensen en middelen uit zijn/haar eigen omgeving. 

11. (BIJDRAGE ) de solidariteit van de ondersteuner met het slachtoffer. 

12. (BIJDRAGE) de mogelijkheid van de overheid (concreter: de politie) om 
zichzelf, door de ondersteuning aan het slachtoffer, te rechtvaardigen. 

13. (BIJDRAGE) de mogelijkheid van de overheid (concreter: justitie) om 
zichzelf, door de ondersteuning aan het slachtoffer, te rechtvaardigen. 

14. (BIJDRAGE) het besef, bij slachtoffer en ondersteuner, dat de omgeving van 
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het slachtoffer veelvormig is. 

15. (BIJDRAGE) het besef, bij slachtoffer en ondersteuner, dat de omgeving van 
het slachtoffer vatbaar is voor verandering. 

16. (BIJDRAGE) het vermogen van de ondersteuner om de diverse betrokkenen 
(inclusief hun nut voor het slachtoffer) in de omgeving van het slachtoffer te 
onderscheiden. 

17. (BIJDRAGE) het vermogen van het slachtoffer om de diverse betrokkenen 
(inclusief hun nut voor het slachtoffer) in zijn/haar omgeving te onderschei
den. 

18. (BIJDRAGE) het besef, bij slachtoffer en ondersteuner, dat mogelijke 
besluiten met betrekking tot de ondersteuning van het slachtoffer door het 
slachtoffer zelf worden genomen. 

19. (BIJDRAGE) het besef, bij slachtoffer en ondersteuner, dat mogelijke 
besluiten met betrekking tot de ondersteuning van het slachtoffer door de 
ondersteuner(s) worden genomen. 

20. (BIJDRAGE) het besef, bij slachtoffer en ondersteuner, dat mogelijke 
besluiten met betrekking tot de ondersteuning van het slachtoffer door 
slachtoffer en ondersteuner(s) tezamen worden genomen. 

21. (BIJDRAGE) de ambitie van slachtoffer en ondersteuner(s) om de onder
steuning planmatig te laten plaatsvinden. 

22. (BIJDRAGE) de ambitie van slachtoffer en ondersteuner(s) om een aantal 
verschillende suggesties voor verbetering te onderzoeken. 

23. (BIJDRAGE) de ambitie van de ondersteuner(s) om uit te zijn op de oplos
sing van problemen. 

24. (BIJDRAGE) de ambitie van het slachtoffer om uit te zijn op de oplossing 
van problemen. 

25. (BIJDRAGE) het besef dat verbetering c.q. oplossing mogelijk wordt 
wanneer slachtoffer en ondersteuner(s) zich dezelfde aanpak eigen maken. 

26. (BIJDRAGE) het besef dat verbetering c.q. oplossing mogelijk wordt 
wanneer slachtoffer en ondersteuner(s) de werkelijkheid eens op een 
andere manier bekijken. 

27. (BIJDRAGE) de beschikking over een aantal suggesties tot verbetering c.q. 
oplossing, die in de specifieke omstandigheden van het slachtoffer tot 
succes leiden. 
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28. (BIJDRAGE) de beschikking over een aantal suggesties tot verbetering c.q. 
oplossing, die in allerlei omstandigheden van slachtoffers toepasbaar zijn. 

2e set STELLINGEN: Inhoeverre zijn onderstaande stellingen geschikt om 
kwaliteit te bepalen? (=BEPALING) 

29. (BEPALING) de belangeloosheid van de ondersteuner. 

30. (BEPALING) de mate aan inzet van de ondersteuner. 

31. (BEPALING) de bereidheid van de ondersteuner om zichzelf tegenover het 
slachtoffer te verantwoorden. 

32. (BEPALING) de bereidheid van de ondersteuner om zichzelf tegenover 
anderen (collega's, chef, andere ondersteuners met wie men samenwerkt) 
te verantwoorden. 

33. (BEPALING) de bereidheid van de ondersteuner om het slachtoffer vanuit 
diens kwetsbaarheid te begrijpen. 

34. (BEPALING) de bereidheid van de ondersteuner om eerlijk (waarachtig) 
met het slachtoffer te communiceren. 

35. (BEPALING) de bereidheid van de ondersteuner om waarheidsgetrouw met 
het slachtoffer te communiceren. 

36. (BEPALING) de bereidheid van de ondersteuner om begrijpelijk met het 
slachtoffer te communiceren. 

37. (BEPALING) de ambitie van de ondersteuner om het slachtoffer te zien als 
deel van de oplossing, niet als deel van het probleem. 

38. (BEPALING) het geloof bij de ondersteuner het niet alleen te zien in juridi
sche actie sec. 

39. (BEPALING) het geloof bij de ondersteuner in onderhandeling en coali
tievorming met slachtoffer en andere ondersteuners. 

40. (BEPALING) het geloof bij de ondersteuner in netwerkontwikkeling. 

41. (BEPALING) de positie van de ondersteuner in een kleine organisatie (tot 
120 medewerkers), waarmee er kansen zijn op samenwerking met gelijk-
stemde ondersteuners in andere organisaties. 

42. (BEPALING) de positie van de ondersteuner in een grote organisatie, maar 
op een kleine afdeling (tot 120 medewerkers), waarmee er kansen zijn op 
samenwerking met gelijkgestemde ondersteuners in andere organisaties. 
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43. (BEPALING) een type van ondersteuning, dat het slachtoffer een steuntje in 
de rug kan bieden. 

44. (BEPALING) een type van ondersteuning, dat het slachtoffer uitnodigt 
zijn/haar werkelijkheid net even anders te zien. 

45. (BEPALING) een type van ondersteuning, dat het slachtoffer uitnodigt op 
een perspectief van bevrijding. 

46. (BEPALING) een goed zicht bij de ondersteuner op de complexiteit van 
slachtofferschap (weten te "faseren"). 

47. (BEPALING) het vermogen van de ondersteuner het slachtofferschap aan 
het slachtoffer uit te leggen (te "duiden"). 

48. (BEPALING) het vermogen van de ondersteuner om op de gevoelens van 
het slachtoffer (h)erkennend te reageren (weten te "resoneren"). 

49. (BEPALING) het vermogen van de ondersteuner om het slachtoffer kans te 
bieden op herwinning van zijn/haar zeggenschap over eigen leefomstandig
heden. 

50. (BEPALING) het vermogen van het slachtoffer om zeggenschap te her
winnen over eigen leefomstandigheden. 

Aanduiding van deelnemers aan onderzoek 
Iedere deelnemer krijgt een bepaalde code om haar/zijn herkomst in de gegevens
verzameling aan te duiden. 

Medewerkers Slachtoffers Hulp: SI, S2, S3 tot en met S30; 
Politiemensen: PI, P2, P3 tot en met P30; 
Medewerkers o.m.: J l , J2, J3 tot en met J30. 

4. Verwerking van onderzoeksresultaten 

Presentatie 
Meteen er na of op een later tijdstip krijgen de deelnemers (30 medewerkers 
Slachtofferhulp, 30 politiemensen wijkteam Rivierenbuurt en 20 medewerkers aan 
het parket) een presentatie. Een later tijdstip is te verkiezen omdat dan alle 
betrokkenen in één keer te samen kunnen komen. Bovendien is er dan meer 
gelegenheid tot accurate gegevensverzameling (VRAAG, HANDIG OF NIET-
HANDIG?). 
Het schriftelijke gedeelte van de presentatie kan bestaan uit: 

een lijst met stellingen (STATEMENT LIST); 
een lijst met stellingen gegroepeerd in clusters (CLUSTER LIST); 
een kaart waarop de clusters grafisch zijn weergegeven als 'wolken' (CLUS
TER MAP), deze cluster map wordt uitgewerkt op medewerkers Slachtoffer-
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hulp, politiemensen, medewerkers O.M. en totaal deelnemers; 
een grafische weergave van de clusters, waar de dikte van de wolk de 
scoring door deelnemers aangeeft (CLUSTER RATING MAP), ook deze 
cluster rating map wordt uitgewerkt op medewerkers Slachtofferhulp, 
politiemensen, medewerkers O.M. en totaal deelnemers. 

Confrontatie met gedachtengang in onderzoek 
Spannend in de beantwoording van de vraag in hoeverre de in de zeven hoofd
stukken ontwikkelde gedachtengang aansluit/herkenning vindt in de cijferwaar-
dering en clustering door betrokken uitvoerders. Het resultaat hiervan maakt het 
belangrijkste onderdeel van de presentatie uit. Bovendien vormen de resultaten 
het materiaal waarmee de hoofdstukken 7 (beschrijving van de opzet van concept 
mapping en verantwoording van keuze van deelnemers) en 8 (beschrijving van 
onderzoeksresultaten bij diverse groepen deelnemers) beschreven worden. 

DEFINITIES van BEGRIPPEN (alfabetisch) 

belangeloosheid: morele houding van de ondersteuner, waarbij deze zich 
niet laat leiden door zelfzucht, machts- of bezitsdrang; 
coalitievorming: hiervan is sprake wanneer een ondersteuner met andere 
ondersteuner(s) binnen of buiten de organisatie samenwerking zoekt; 
communicatie: bij een werkelijk communicatief gesprek is sprake van 
waarachtigheid, geldigheid en juistheid tussen slachtoffer en ondersteuner; 
complexiteit van slachtofferschap: hierbij beseffen slachtoffer en ondersteu
ne r s ) dat het bij de verwerking van het slachtofferschap om een ingewik
keld emotioneel proces gaat dit in combinatie met vragen van juridische en 
schaderegelingstechnische aard; 
juridische actie sec: de gedachte dat men een situatie van verbetering c.q. 
oplossing van problemen uitsluitend bereikt door toepassing van recht
spraak; 
netwerkontwikkeling : in een wisselende en veelvormige sociale werke
lijkheid is netwerkontwikkeling geschikt om samenwerking voor kortere of 
langere duur te bereiken; 
omgeving: men onderscheidt een informele en formele omgeving. In het 
laatste geval zijn de contacten vooral functioneel van karakter 
ondersteuner: degene, die het slachtoffer op één of andere wijze van dienst 
is; 
ondersteuning: de dienst- of hulpverlening aan het slachtoffer; 
oplossing van problemen: lijkt zeer op verbetering met de eigenschap dat 
mogelijke knelpunten ook metterdaad worden aangepakt; 
organisatorische regelgeving: het geheel aan regels vanuit de interne 
organisatie, waarmee de ondersteuning wordt gestandaardiseerd; 
perspectief van bevrijding: bij dit beeld gaat men er van uit dat een slacht
offer wordt onderdrukt door gevoelens van machteloosheid en afhankelijk
heid. De ondersteuning heeft als doel deze gevoelens plaats te laten maken 
voor herwinning van zeggenschap over eigen leven; 
professionele regelgeving: het geheel aan regels vanuit het beroep, waar-
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mee de ondersteuning wordt gestandaardiseerd; 
rechtvaardigen: een persoon of organisatie kan zich inspannen om de 
negatieve effecten als gevolg van een eerder ontstane misstand weg te 
nemen 
slachtoffer: degene, die gedupeerd is geraakt door een (ernstig) misdrijf of 
verkeersongeval; 
solidariteit: een morele betrokkenheid op het slachtoffer, waarbij de onder
steuner zich probeert te verplaatsen in de omstandigheden van het slac
htoffer; 
speelruimte: iedere uitvoerende werker heeft een eigen "vrije" ruimte, naast 
organisatorische of professionele regelgeving, nodig om zijn werk naar 
behoren uit te voeren; 
succes: is de situatie waarin sprake is van verbetering c.q. oplossing van 
problemen conform de wensen en verwachtingen van het slachtoffer; 
veelvormig: de omgeving van het slachtoffer kan veelvormig zijn; daarmee 
wordt bedoeld dat het slachtoffer in allerlei sociale verbanden verkeert; 
verantwoorden: de wens en het vermogen van de ondersteuner om zich 
tegenover slachtoffer en anderen rekenschap af te leggen van zijn motieven 
tot handelen; 
verbetering: is te omschrijven als de situatie waarin de mogelijkheid van 
vervulling van behoeften groter is geworden; 
zeggenschap over eigen leefomstandigheden: dit heeft betrekking op de 
overtuiging dat volwassen mensen in staat zijn op competente wijze hun 
eigen leven in te richten. 
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