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Voorwoord
Mensen helpen mensen, dat zit gelukkig in hun
natuur. ‘Georganiseerde’ slachtofferhulp ontstond
met het besef in brede lagen van de bevolking dat de
samenleving gebaat is bij goede ondersteuning van
slachtoffers. Slachtofferhulp Nederland begon dertig
jaar geleden dan ook als particulier initiatief én als
vrijwilligersorganisatie.
Inmiddels staat er een professionele organisatie van 360 betaalde en 1300 onbetaalde
medewerkers, die jaarlijks contact hebben met ruim 150.000 slachtoffers. Dat is aanzienlijk, maar gezien het veel hogere aantal geregistreerde misdrijven en ongevallen,
zijn er nog veel meer slachtoffers die geen hulp krijgen. Een belangrijke opdracht voor
de komende jaren ligt daarom in het bereiken van slachtoffers die ons aanbod voor
ondersteuning nog niet ontvangen.
Mensen die slachtoffer zijn van een misdrijf, verkeersongeval of calamiteit verdienen
niet alleen begrip van medeburgers, maar hebben ook recht op herstel, zowel op fysiek,
geestelijk als materieel gebied. Voor een gezonde samenleving is het noodzakelijk dat
we laten zien dat we niet alleen daders vervolgen en straffen, maar ook slachtoffers
beschermen en ondersteunen. Dat zijn immers twee zijden van dezelfde medaille.
Slachtoffers hebben dus recht op begeleiding, ondersteuning, goede informatie en een
fatsoenlijke bejegening. Dat recht hebben ze vanaf het begin tot aan de definitieve
afhandeling van hun fysieke, geestelijke of materiële schade. Slachtoffers zijn echter
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geen patiënten. Ze kunnen heel veel zelf. Daarom gaat Slachtofferhulp Nederland uit
van hun veerkracht en organiseren we alleen hulp die écht nodig is.
Door de jaren heen is de aandacht voor slachtofferhulp vanuit de volksvertegenwoordiging en opeenvolgende kabinetten gegroeid. Dat heeft er onder meer toe geleid dat een
deel van de rechten van slachtoffers in de Nederlandse wet is vastgelegd. De implementatie van de nieuwe Europese richtlijn op het gebied van slachtofferzorg gaat de
komende jaren zorgen voor aanscherping van die wetten én rechten.
Maar wetten blijven dood papier als mensen er in de praktijk geen handen en voeten
aan geven. Duizenden medewerkers van het Openbaar Ministerie, politie, Schadefonds
Geweldsmisdrijven, Steunpunten Huiselijk Geweld, Slachtofferhulp Nederland en vele
andere ketenpartners zorgen nu al dagelijks dat slachtoffers steeds minder een bijrol en
steeds meer een hoofdrol krijgen. De focus ligt niet meer alleen op de dader; het slachtoffer doet er écht toe. Ik heb het vertrouwen dat die trend duurzaam is en geen politieke
hype zal blijken te zijn.
Hulp waar slachtoffers recht op hebben, moet efficiënt en effectief georganiseerd
worden. In opdracht van de samenleving verzorgt Slachtofferhulp Nederland de eerste
opvang en doorgeleiding van slachtoffers en waar nodig houden we de vinger aan de
pols. We fungeren als positief kritisch voorportaal naar gespecialiseerde dienstverleners en zijn voor ons werk afhankelijk van goede samenwerking met ketenpartners.
Die samenwerking verloopt steeds beter, maar nog niet altijd even gestroomlijnd. Met
name in de strafrechtelijke keten hebben we, samen met het OM en de politie, al veel
werkprocessen op elkaar afgestemd. Dat kan dus ook bij de trajecten voor slachtoffers
van verkeersongevallen en calamiteiten. Daarom durft Slachtofferhulp Nederland voor
de komende beleidsperiode in te zetten op kwaliteitsverbetering, zowel in de eigen
organisatie als in samenwerkingsrelaties. ‘Kunnen we de goede dingen beter doen?’ Dat
is de centrale vraag in dit meerjarenbeleidsplan.
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Kwaliteitsverbetering moet ervoor zorgen dat ondersteuning aan slachtoffers, zowel
individueel als maatschappelijk, minder kost en méér oplevert. Slachtofferhulp
Nederland is dé slachtofferorganisatie in Nederland. We zijn als geen ander in staat
overal direct psychosociale, juridische en praktische hulp op te starten. Wij zijn het
beginpunt van de hulpketens voor de belangrijkste groepen slachtoffers. Vanuit
die positie vragen we veel van onze medewerkers én onze samenwerkingspartners.
Samen zijn we immers verantwoordelijk voor adequate en kwalitatief goede hulp aan
slachtoffers.
Dit meerjarenbeleidsplan beschrijft onze ambities en plannen. Alle medewerkers van
Slachtofferhulp Nederland voelen zich daaraan verbonden en ik hoop dat onze ketenpartners daarop willen inhaken. Want alleen door samen te werken leveren we ‘kwaliteit
voor slachtoffers’ en ‘hulp op maat’.

Harry Crielaars
Bestuurder Slachtofferhulp Nederland
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De doelstellingen en essentie van Slachtofferhulp
Nederland, zoals uitgedrukt in missie, visie, strategie
en ambities, vormen het kompas van de organisatie
voor de komende vier jaar en verder.

Missie: waarom we bestaan
Slachtofferhulp Nederland helpt burgers bij het vinden van herstel en recht nadat zij
slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, verkeersongeval of calamiteit. Met dienstverlening op maat en als krachtige ketenpartner op psychosociaal, juridisch en praktisch
terrein, zetten wij ons in voor de behoeften en belangen van slachtoffers.

Visie: wat willen we zijn
Slachtofferhulp Nederland wil dé slachtofferorganisatie in Nederland zijn: de beste op
het gebied van psychosociale, praktische en juridische hulpverlening aan slachtoffers en
íedereen weet dat.

Strategie: wat moeten we doen
Slachtoffers van misdrijven, verkeersongevallen of calamiteiten verdienen begrip en
steun. De samenleving verwacht vandaag de dag van burgers een grote mate van
zelfredzaamheid. Mensen willen ook graag zelf de regie voeren over hun leven. Wanneer
zij slachtoffer zijn geworden, is die regie echter tijdelijk verdwenen. Het vergt grote veerkracht om dan de touwtjes weer zelf in handen te kunnen nemen. Daarnaast is herstel
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ook in het belang van de samenleving.
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Namens de samenleving biedt Slachtofferhulp Nederland daarom praktische, emotionele en juridische ondersteuning aan slachtoffers, zodat zij de materiële en immateriële
gevolgen van de gebeurtenis kunnen hanteren.
Hulp aan slachtoffers dient direct aanwezig, laagdrempelig, integraal en op maat te zijn.
Op maat wil hier vooral zeggen: aansluitend bij de behoeften en mogelijkheden van het
slachtoffer.
Slachtofferhulp Nederland behartigt de individuele en collectieve belangen van
slachtoffers. Zo zetten wij ons vanuit een gezamenlijke doelstelling met alle betrokken
ketenpartners in voor de verdere versterking van de positie van het slachtoffer en voor
verbetering van de op slachtoffers gerichte dienstverlening.

Ambities
Onze missie en visie laten zich vertalen in zeven ambities:
1. Laagdrempelig: Slachtofferhulp Nederland is herkenbaar en bereikbaar voor
alle slachtoffers van misdrijven, ongevallen en calamiteiten die behoefte hebben aan juridische, praktische en psychosociale ondersteuning, en komt op voor
slachtofferbelangen.
2. Maatwerk: de diensten van Slachtofferhulp Nederland (en de vorm waarin zij
beschikbaar zijn) sluiten aan bij de behoeften, mogelijkheden en kenmerken van
slachtoffers. Dit impliceert maatwerk.
3. Effectief: de diensten van Slachtofferhulp Nederland zijn beproefd en actueel en
hebben een duidelijke meerwaarde voor slachtoffers.
4. Ketenpartner: Slachtofferhulp Nederland is een betrouwbare, gezaghebbende en
onmisbare partner voor de instanties en organisaties waarmee zij samenwerkt.
5. Synergie: Slachtofferhulp Nederland is een organisatie waarin deskundige, professionele en betrokken onbetaalde en betaalde krachten elkaar aanvullen en versterken,
en zo een unieke meerwaarde genereren.
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6. Herkenbaar: Slachtofferhulp Nederland hecht aan diversiteit en wil een organisatie
zijn waarbij iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht sekse, leeftijd, etnisch/culturele achtergrond, godsdienst, seksuele geaardheid of politieke overtuiging.
7. Professioneel: Slachtofferhulp Nederland opereert transparant, professioneel en
volgens expliciete kwaliteitsnormen en legt publiekelijk verantwoording af over haar
resultaten.

Mensenwerk
Ons belangrijkste werkkapitaal zijn de medewerkers. Dat is niet zo maar een statement. Slachtofferhulp Nederland is ontstaan als particulier initiatief. Tot op de dag van
vandaag vormen onbetaalde krachten een groot deel van het medewerkersbestand.
Daaraan ligt een principiële keuze ten grondslag: de onbetaalde inzet belichaamt
namelijk de maatschappelijke verankering van Slachtofferhulp Nederland. Onbetaalde
medewerkers vertegenwoordigen kwaliteiten die goed passen in de nuldelijns dienstverlening aan slachtoffers, zoals intrinsieke betrokkenheid, flexibiliteit, getrainde intuïtie,
generalistische kijk, een vaak rijke bagage aan levens- en werkervaring en - anders dan
in veel hulpverleningsrelaties - een meer gelijkwaardige positie ten opzichte van de
cliënt. Onze onbetaalde medewerkers worden aangestuurd en bijgestaan door betaalde
medewerkers. Zij brengen specifieke kennis en competenties in en borgen de kwaliteit
en continuïteit van de dienstverlening.
Al onze medewerkers werken voor een gezamenlijk belang: de best mogelijke dienstverlening aan slachtoffers. Zij zijn allen professionals: vakkundig en met de attitude van
verandering en verbetering ten behoeve van de doelgroep.

Niet alleen
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Slachtofferhulp Nederland weet zich omringd door een uitgebreid netwerk van deskundige en betrokken ketenpartners op alle domeinen die onze dienstverlening
bestrijkt. Met dit netwerk ligt er een méér dan stevige basis om de ondersteuning en
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belangenbehartiging van slachtoffers verder te ontwikkelen. Wij willen daarin een
drijvende kracht zijn. De komende jaren willen wij met onze partners nadruk leggen op
kwaliteitsverbetering, omdat daarmee de grootste winst te behalen is voor zowel het
slachtoffer als voor de samenleving.

360 beroepskrachten en 1300
onbetaalde medewerkers van
Slachtofferhulp Nederland
Zittende
Magistratuur

Kennisinstituten

Slachtoffers
Openbaar
Ministerie

Verzekeraars

Politie

Dienstverlening in zorg
en in advocatuur

Slachtoffers mogen nooit alleen staan!
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Achtergrond,
ontwikkelingen
en kansen
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Dit hoofdstuk gaat nader in op de ambities zoals verwoord
in het inleidende deel. Daarbij komen aan de orde:
■■

achtergronden en context;

■■

stand van zaken, wat er reeds bereikt is;

■■

relevante ontwikkelingen en de uitdagingen en kansen die zij voor de organisatie
scheppen.

Maar eerst besteden we aandacht aan enkele maatschappelijke trends die de komende
jaren van invloed zullen zijn op de slachtofferzorg in het algemeen en de activiteiten van
Slachtofferhulp Nederland in het bijzonder.

2.1 Context: maatschappelijke trends
Met een zeer algemene schets van politiek-economische, sociale en technologische
trends geeft deze paragraaf een context voor de ontwikkelingen die in deel twee in
detail worden uitgewerkt.

Politiek-economische trends
De economische crisis lijkt een langdurig karakter te krijgen. Dat noodzaakt tot forse
bezuinigingen. Op alle beleidsgebieden (zorg en welzijn, arbeidsmarkt, justitie, onderwijs) moet veel ingeleverd worden. Dat kan consequenties hebben voor de doorverwijzing van slachtoffers naar de partners in de zorgketen en voor de aandacht die partners
in de strafrechtelijke keten aan slachtoffers willen besteden.
■■

In zorg en welzijn resulteren bezuinigingen in een kleiner aanbod en hogere
kosten voor de burger. Dat kan op twee manieren consequenties hebben voor
Slachtofferhulp Nederland. Ten eerste wordt een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid van burgers, terwijl de gaten in het achterliggende vangnet groter worden.
In zo’n situatie kan de impact van een misdrijf of ongeval (veel) zwaarder zijn en
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moeilijker te hanteren. Ten tweede berust de kwaliteit van de dienstverlening voor
een deel op een snelle en effectieve doorverwijzing van slachtoffers naar de achterliggende hulpketen(s), terwijl daarvan de opnamecapaciteit afneemt.
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■■

De rijksoverheid trekt zich verder terug en verschuift taken naar lagere overheden,
uitvoeringsinstanties en individuele burgers. Een landelijk opererende organisatie
als Slachtofferhulp Nederland zal steeds meer op regionaal of gemeentelijk niveau
afstemming moeten zoeken met wisselende partnerketens.

■■

In het vernieuwde politieke landschap blijft de aandacht voor het slachtoffer groot.
De Wet versterking positie slachtoffer zal zeker geen eindpunt blijken te zijn voor de
uitbreiding van slachtofferrechten. Er lijkt nu ook meer ruimte te komen voor bemiddeling tussen slachtoffers en daders (herstelrecht). De versnelling van de strafrechtelijke procedures (ZSM, snelrecht) zet door, met als kanttekening dat er een inherent
spanningsveld zit tussen efficiency en het zo volledig mogelijk honoreren van de
wensen/rechten slachtoffers. De ‘slachtoffermarkt’ wordt steeds interessanter voor
andere partijen nu op de ‘dadermarkt’ minder geld beschikbaar is.

■■

Welk effect zal de economische crisis hebben op misdaadcijfers? De aanname is dat
criminaliteit in tijden van crisis toeneemt omdat economische kansen afnemen,
onmacht en frustratie groeien en het sociale vangnet kleiner wordt. In het donkere
scenario zou zich dat vertalen in meer slachtoffers en minder mogelijkheden om
ondersteuning te verlenen.

■■

Ten slotte wordt wetgeving op het gebied van justitie en veiligheid in toenemende
mate supranationaal. De Europese slachtofferrichtlijn is in het najaar van 2012 door
het Europees Parlement vastgesteld en zal de komende drie jaar in wetgeving en
uitvoering zijn beslag moeten krijgen. Er is veel werk aan de winkel om Europabreed
vergelijkbare niveaus van slachtofferzorg te ontwikkelen, met name in het zuiden en
oosten van Europa.

Sociale trends
Ook demografische en maatschappelijke ontwikkelingen doen hun invloed gelden op de
organisatie en de context waarin de dienstverlening geleverd wordt.
■■

De bevolking ontgroent en vergrijst. De verhoging van de pensioenleeftijd verkleint
op termijn de traditionele pool van vrijwilligers. De hogere werkloosheid en de
moeite die 55-plussers ondervinden bij het zoeken van nieuw werk kunnen leiden tot
een (tijdelijk) hogere toestroom van personen die actief willen blijven en hun competenties en kennis op peil willen houden totdat zij weer een betaalde baan vinden.
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■■

De culturele/etnische diversiteit (Marokkaans, Turks, Surinaams, Antilliaans) van de
bevolking neemt nog wel toe, maar de stijging vlakt sterk af. Uitgezonderd de nieuwkomers uit Midden- en Oost-Europese landen, al lijkt de aanhoudende crisis ook hier
verandering in te brengen. Het gemiddelde opleidingsniveau van de bevolking neemt
nauwelijks meer toe. De nieuwe scheidslijn in de samenleving wordt opleidingsniveau; er is trend naar steeds meer gescheiden leefwerelden van hogere en lage
sociaaleconomische groepen.

■■

Betekenen de vereuropesing, toenemende globalisering en een terugtrekkende overheid die de burger terugwerpt op zijn eigen verantwoordelijkheden een impuls voor
de civil society? De vraag is of de traditionele denkbeelden over de geïnstitutionaliseerde betrokkenheid van burgers bij de maatschappij een actueel denkraam bieden.
Willen burgers zich structureel aan de publieke zaak verbinden (bijvoorbeeld via
vrijwillige inzet)? Of zal die betrokkenheid steeds meer wisselend, tijdelijk en diffuus
zijn, bij actuele issues met een zeer specifiek en direct te behalen resultaat op korte
termijn?

■■

Een volgende vraag is welke invloed de economische crisis heeft op de gemeenschapszin en tolerantie die als typerend voor de civil society gelden. Het is niet
ondenkbaar dat een door de crisis verscherpte scheiding tussen de economisch
sterken en zwakken leidt tot een charitatief model van burgerlijke betrokkenheid,
zoals in de Verenigde Staten de norm is.

Technologische trends
Kleiner, sneller, interactiever. Zo laten de technologische ontwikkelingen zich in drie
woorden samenvatten.
■■

Steeds meer sociaal en consumentengedrag speelt zich af op het web. Via allerlei
toepassingen, variërend van sociale media tot online dienstverlening door bedrijven
en overheid krijgt de burger meer regie, bijvoorbeeld via vergelijkingssites en elektronische dossiers. In theorie althans, want het vereist een zekere vaardigheid om door
de vele bomen het bos te kunnen blijven zien.

■■
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Digitale toepassingen op het gebied van zorg en ondersteuning worden de komende
jaren verder ontwikkeld. Het gebruik van internettherapie neemt toe. Er ontstaan
nieuwe vormen van online behandeling. De beschikbaarheid van allerlei tests
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en tools op internet zou kunnen leiden tot meer ‘zelfbehandeling’, ook waar een
deskundige blik van een zorgprofessional gewenst is. ‘Telezorg’ is daarom vooral te
beschouwen als een complementaire vorm van zorg. Telezorg of e-support veronderstelt een ander perspectief op de rol van de aanbieder, de inhoud, virtuele plaats en
de vorm van het aanbod. Daarnaast is de beveiliging van cliëntgegevens een punt
van aandacht.
■■

De mogelijkheden en het gemak die ICT-toepassingen de burger bieden, hebben
een keerzijde, namelijk misbruik en onvoorziene effecten. Dat varieert van ‘phishing’, identiteitsfraude en cyberstalking tot ‘Facebook-moord’ en het volledig uit de
hand gelopen ‘Project X’ in Haren. Misdrijven mogen dan virtueel zijn, de gevolgen
zijn echt en vaak moeilijk te voorkomen of bestrijden. Hoe de online veiligheid van
mensen en eigendom te beschermen en tegelijkertijd allerlei basale vrijheden te
waarborgen, raakt aan fundamentele rechtstatelijke principes. Preventie en effectieve
hulpverlening aan slachtoffers is een ander pregnant vraagstuk.

Hiermee zijn behalve de feitelijke tendensen ook verwachtingen en vooral ook vragen
ten aanzien van de nabije toekomst beschreven. Hoe deze zich verhouden tot de ambities die Slachtofferhulp Nederland in de voorbije en komende jaren op koers houden,
komt in de volgende paragraaf aan de orde.

2.2 De ambities van Slachtofferhulp Nederland
nader beschouwd
We gaan nu nader in op de ambities zoals verwoord in het inleidende deel, met aandacht voor:
■■

achtergronden en context;

■■

stand van zaken, wat al bereikt is;

■■

relevante ontwikkelingen en de uitdagingen/kansen die zij voor de organisatie
scheppen.
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Ambitie 1
Slachtofferhulp Nederland is herkenbaar en bereikbaar
voor ieder slachtoffer van een misdrijf, verkeersongeval of
calamiteit dat behoefte heeft aan juridische, praktische
en psychosociale ondersteuning, en komt op voor
slachtofferbelangen.

Slachtofferhulp als dienstverlener: omvang en bereik doelgroep
Slachtofferhulp Nederland richt zich primair op slachtoffers van misdrijven, verkeers
ongevallen, rampen en calamiteiten.
Slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen worden actief benaderd zodra wij
over hun contactgegevens beschikken. Dat gebeurt telefonisch en binnen twee werkdagen. Komt het contact na verschillende pogingen niet tot stand, dan krijgt het slachtoffer een brief.
Sinds medio 2011 levert de politie gegevens van slachtoffers geautomatiseerd aan. Dat
is mogelijk geworden door vereenvoudiging van de wijze waarop gegevens van slachtoffers in de Basisvoorziening Handhaving (BVH) ingevoerd worden. Daarmee is het aantal
aanmeldingen vanuit de politie aanzienlijk gestegen (zie tabel op pagina 18).
Daarnaast is Slachtofferhulp Nederland op afroep van de politie beschikbaar voor directe
opvang bij crisissituaties. Die variëren van ongelukken, brand, vermissing en suïcide tot
gebeurtenissen met een grote maatschappelijke impact, zoals gezinsmoorden, vliegtuigongelukken en industriële ongelukken. Bij rampen en calamiteiten bieden we directe
psychosociale opvang en soms ook nazorg. Dat gebeurt volgens het protocol van de
GHOR/PSHOR of door de burgemeester als leider van het beleidsteam dat verantwoordelijk is voor de crisisbestrijding. Voor de crisisinzet is een 24/7 piketdienst ingericht.
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Ten slotte is er de groep zelfmelders die op eigen initiatief contact opneemt via het
servicenummer of e-mail. Dit betreft ongeveer 10% van de aanmeldingen.
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SLACHTOFFERS
Wie beschouwt Slachtofferhulp Nederland als haar doelgroep? Dat zijn slachtoffers
van misdrijven, verkeersongevallen, rampen en calamiteiten.
■■

Wij benaderen slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen actief wanneer
de politie contactgegevens aanlevert. Dat doet zij automatisch aan de hand van
een lijst van ongeveer zeventig delictcategorieën, die de high impact-misdrijven
vertegenwoordigen.

■■

Ingeval de politie van oordeel is dat een slachtoffer van een low impact-misdrijf
toch behoefte heeft aan ondersteuning, dan benaderen wij deze persoon ook
actief. Op eigen initiatief kan íeder slachtoffer van een misdrijf of verkeersongeval
contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland.

■■

Personen die getuige zijn van of betrokken zijn bij een misdrijf of ongeval,
bijvoorbeeld als inzittende of omstander, hebben recht op ondersteuning door
Slachtofferhulp Nederland. Dat geldt ook voor nabestaanden van levensdelicten en
verkeersongevallen.

■■

Bij crises en calamiteiten kunnen de politie of de instanties die verantwoordelijk
zijn voor de crisisbestrijding (zoals de GHOR/PSHOR), Slachtofferhulp Nederland
inschakelen voor de directe opvang en nazorg van getroffenen. Hiervoor hebben
wij een 24/7 piketdienst ingericht. Crises en calamiteiten variëren van kleinschalige incidenten als ongelukken, brand en suïcide tot grootschalige incidenten als
vliegrampen, industriële ongelukken en dergelijke.

De afgelopen jaren hebben we veel inspanningen gepleegd om onze bekendheid en
vindbaarheid te vergroten en drempels te verlagen. Zo is er nu een gemakkelijk en goedkoop telefoonnummer (0900-0101), de website is vernieuwd en er is een aparte website
gekomen voor kinderen en jongeren (www.ikzitindeshit.nl). De organisatie heeft zich de
afgelopen jaren veelvuldig in de media geprofileerd en zowel op landelijk als regionaal
niveau worden talrijke voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Daarnaast vinden er symposia plaats en publiceren we met enige regelmaat onderzoeksrapporten en position
papers.
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We zien dan ook door de jaren heen gestaag groeiende aantallen slachtoffers die een
hulpaanbod krijgen, zoals het onderstaande overzicht illustreert.

Jaar
2008
2009
2010
2011
2012

Aanmeldingen
142.601
145.159
162.065
193.893
220.341

Toename
+4,4%
+2,0%
+17,0%
+20,0%
+13,6%

Deze cijfers vertellen echter niet of we onze doelgroep in voldoende mate bereiken.
Daarvoor moeten we weten hoe het aantal hulpontvangers zich verhoudt tot het totale
aantal slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen.
Het CBS becijfert dat in 2011 een kwart van de bevolking boven de 15 jaar slachtoffer is
geworden van een misdrijf. Burgers en bedrijven ervaren dat jaar 8,2 miljoen misdrijven, blijkt uit slachtofferenquêtes. Van ongeveer 1,2 miljoen delicten doen zij aangifte
of melding bij de politie. Daarvan wordt ongeveer een kwart opgelost en uiteindelijk
krijgen ongeveer 150.000 zaken (12,5%) een gerechtelijk vervolg1. De politie leverde bij
Slachtofferhulp Nederland in 2011 van ongeveer 190.000 slachtoffers de personalia aan.
Dat is minder dan 5% van alle slachtoffers van criminaliteit en minder dan 16% van alle
slachtoffers van geregistreerde criminaliteit.
Deze cijfers zijn minder dramatisch dan ze lijken omdat het merendeel van de misdrijven veel voorkomende criminaliteit (low impact crime) betreft. Vervelend voor het
slachtoffer, maar de emotionele en materiële impact is doorgaans zo gering dat de hulp
van Slachtofferhulp Nederland niet nodig of gewenst is. De politie maakt daarom een
selectie door alleen de contactgegevens van slachtoffers van bepaalde delicten door te
geven aan de hand van een lijst van in totaal zeventig zwaardere delicten.
Toch is het aannemelijk dat in het zogenaamde ‘dark number’ (het verschil tussen
aantal misdrijven en aantal aangiftes) een aanzienlijke groep slachtoffers zit voor wie
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de impact van het misdrijf zo groot is dat ze wél behoefte hebben aan ondersteuning.
De victimoloog Van Dijk schat dit aantal op 400.000 à 700.000 per jaar2, maar deze
schatting is met beschikbare gegevens niet te controleren. Wel weten we bijvoorbeeld
dat slachtoffers van seksueel geweld in ongeveer 10% van de gevallen aangifte doen.
Maar zelfs al zou het maar gaan om een tiende van het aantal dat Van Dijk noemt,
dan nog zijn er 40.000 mensen per jaar die niet de ondersteuning krijgen waaraan ze
behoefte hebben – en waarop ze récht hebben. Dat is voor Slachtofferhulp Nederland
onacceptabel.
Wat betreft verkeersongevallen is het verhaal in grote lijnen gelijk. Er zijn jaarlijks ongeveer 290.000 verkeersslachtoffers die een medische behandeling nodig hebben. Van de
200.000 slachtoffers die we in 2011 hielpen, waren er ongeveer 25.000 slachtoffer (of
inzittende, getuige) van een verkeersongeluk. Ook hier geldt dat lang niet ieder slachtoffer zo zwaar getroffen is dat er behoefte bestaat aan ondersteuning. Aangenomen
dat het aantal ziekenhuisbehandelingen iets zegt over de zwaarte van het ongeval en
daarmee de impact, dan gaat hem om circa 130.000 slachtoffers. Opnieuw komt maar
een klein deel in contact met Slachtofferhulp Nederland.
Hoe komt dit? Onderzoek wijst uit dat mensen verschillende redenen hebben om geen
aangifte te doen of geen hulp op eigen initiatief te zoeken.
■■

Ze vinden het misdrijf niet erg genoeg, denken dat de politie er geen werk van zal
maken, schamen zich of zijn bang voor represailles van de dader. Beschikt de politie
niet over slachtoffergegevens, dan kan zij die ook niet doorgeven aan Slachtofferhulp
Nederland.

■■

De 100% doorverwijzing is in de praktijk bovendien nog niet waterdicht. Met name
bij de zware delicten blijken gegevens van slachtoffers buiten de automatische doorgifte te vallen omdat zij in een ander systeem worden geregistreerd (Basisvoorziening
Opsporing, BVO).

■■

Slachtoffers zijn geen hulpvragers, zo wijst de praktijk uit. Daarom kiezen we voor
een actieve benadering. Een hulpaanbod aanvaarden is gemakkelijker dan hulp vragen. Maar daarvoor zijn contactgegevens nodig.

2

Dijk, van J. en F. van Mierlo (2009) Leemten in de slachtofferhulpverlening. Tilburg: Intervict
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■■

Slachtoffers hebben nogal eens een onvolledig of achterhaald beeld van ons
hulpaanbod. Zij associëren Slachtofferhulp Nederland met emotionele ondersteuning – de arm om de schouder – en niet iedereen heeft daar behoefte aan. Terwijl ze
misschien wel behoefte hebben aan praktische en juridische ondersteuning, maar
niet weten dat we die leveren.

■■

Ons hulpaanbod is inhoudelijk breed en elk slachtoffer kan een persoonlijk arrangement samenstellen uit de beschikbare diensten. De vorm waarin de hulp wordt
aangeboden, is eenzijdig en geënt op het traditionele model: het eerste contact is
doorgaans telefonisch, terwijl bij de vervolgdiensten face-to-facecontact de norm
is. Onbetaalde medewerkers verlenen de reguliere, kortdurende en algemene hulp
en beroepskrachten de intensieve, specialistische vormen van hulp. Online dienstverlening is nog nauwelijks ontwikkeld. Bepaalde groepen voelen zich onvoldoende
aangesproken door het hulpaanbod in zijn huidige vorm, bijvoorbeeld jongeren.

Het bovenstaande geeft aan dat het beter bereiken van de doelgroep niet slechts een
kwestie is van grotere naamsbekendheid.
De ambitie om beter herkenbaar en bereikbaar te zijn, betekent niet dat Slachtofferhulp
Nederland een ongebreidelde groei voorstaat. Herkenbaarheid vereist een helder
profiel: we zijn er eerst en vooral voor slachtoffers van misdrijven, verkeersongevallen
en calamiteiten. Of Slachtofferhulp Nederland voor andere doelgroepen iets kan en wil
betekenen, hangt af van de beantwoording van vragen als:
■■

Is er een daadwerkelijke en duidelijk omschreven behoefte?

■■

Past het hulpaanbod van Slachtofferhulp Nederland bij de behoeften van de betreffende groep?

■■

Is er een andere mogelijke aanbieder met een even goed of passender aanbod, c.q.
meer expertise?

■■

Zijn de randvoorwaarden (zoals financiering, scholing, faciliteiten) vervuld?

Slachtofferhulp als belangenbehartiger
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Slachtofferhulp Nederland ziet het als haar taak de collectieve belangen van slachtoffers te behartigen, bij voorkeur samen met andere belangenbehartigers en georganiseerde slachtoffergroepen. Wij zetten ons in voor de versterking van de positie
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van het slachtoffer in allerlei maatschappelijke domeinen en de eerbiediging van
slachtofferrechten.
Zo heeft Slachtofferhulp Nederland zich de afgelopen jaren actief ingezet voor de
totstandkoming van het Keurmerk Letselschade, dat wordt toegekend aan advocaten
en letselschadebureaus die voldoen aan bepaalde slachtoffergeoriënteerde kwaliteitscriteria, die in toenemende mate getoetst worden via self-assessments en audits. Wij
verwijzen onze cliënten alleen door naar keurmerkhouders.
Ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces denkt Slachtofferhulp
Nederland steeds positief-kritisch en constructief mee en adviseert over wets- en
beleidswijzigingen. Dat gebeurt op nationaal niveau in samenspraak met ketenpartners
en op internationaal niveau vanuit de koepelorganisatie Victim Support Europe (VSE).
Zo heeft de VSE invloed kunnen uitoefenen op de totstandkoming van de EU Directive
on victims’ rights, die lidstaten verplicht bepaalde slachtofferrechten en -voorzieningen
in het leven te roepen. De implementatie van deze richtlijn moet de komende jaren
gestalte krijgen. Daarbij willen wij een actief adviserende rol vervullen en samen met
ketenpartners de vele uitvoeringsvraagstukken oplossen.
Speciale aandacht is de afgelopen twee jaar uitgegaan naar slachtoffers van seksueel
misbruik in het verleden binnen de katholieke kerk en instellingen van de jeugd- of
pleegzorg. De onderzoeken van de commissies Samson en Deetman laten zien dat het
een omvangrijk fenomeen is en hebben daarmee ook veel oud leed aan de oppervlakte
gebracht. Het bestaande hulpverleningsaanbod is ontoereikend gebleken voor deze
groep: schaars, slecht vindbaar en herkenbaar. Daarom hebben wij in samenwerking
met lotgenotenorganisaties, een aantal hulpverlenende instanties, particuliere aanbieders en MOVISIE, daarin gesteund door beide commissies, het initiatief genomen tot
een Netwerk voor Herstel. Dat streeft naar erkenning, genoegdoening en compensatie
voor misbruikslachtoffers. Dit proces is nog in volle gang; in hoofdstuk 3 komt het nader
aan de orde.
Slachtofferhulp Nederland geeft tot op heden actief maar niet proactief invulling aan
haar rol als belangenbehartiger. Wij spelen in op actuele vraagstukken of problemen,
vaak in reactie op bepaalde voorvallen of verzoeken. Met een meer proactieve en systematische aanpak aan de hand van een strategische agenda voor de langere termijn
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moeten wij onze effectiviteit als belangenbehartiger vergroten. Het verder versterken van contacten met beleidsmakers en beslissers hoort daarbij, evenals het verder
ontwikkelen van ‘antennes’ in de doelgroep om signalen in een vroeg stadium op te
pikken en op de maatschappelijke en politieke agenda te kunnen zetten. Slachtofferhulp
Nederland moet daarnaast als dé slachtofferexpert zichtbaar zijn op allerlei podia en in
de media om deze rol optimaal te kunnen vervullen.

Ambitie 2
De diensten van Slachtofferhulp Nederland sluiten aan
bij de behoeften, mogelijkheden en kenmerken van
slachtoffers, en zijn beschikbaar in de vorm die - en op het
moment dat - aansluit bij de behoeften en mogelijkheden
van slachtoffers. Dit impliceert maatwerk.

Wat in zijn algemeenheid de behoeften van slachtoffers zijn, is bekend uit talrijke
onderzoeken. In feite gaat het om twee fundamentele zaken: herstel en gerechtigheid.
Herstel van de emotionele impact, van materiële schade, van fysieke en psychische verwondingen, van aantasting in het rechts- en veiligheidsgevoel, van verlies aan controle
over het eigen leven, van geschonden zelfvertrouwen en vertrouwen in de medemens.
Rechtvaardigheid omvat allerlei aspecten van genoegdoening, zoals: erkenning; respect;
een passende straf voor de dader; excuses; een stem en een rol (voice) in de wijze
waarop de dader ter verantwoording wordt geroepen; en een adequate respons van de
overheid, de directe sociale omgeving en de maatschappij. Voor het gemak hanteren we
het onderstaande rijtje:
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■■

erkenning en respect, een correcte bejegening;

■■

informatie die tijdig, eenduidig en begrijpelijk is;

■■

compensatie, zowel financieel als moreel (genoegdoening, vergelding, bemiddeling);

■■

participatie: gehoord worden, een stem hebben;

■■

ondersteuning op praktisch, psychosociaal en juridisch gebied;
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■■

regie zoveel mogelijk in eigen hand, geen bevoogding, maar de erkenning van autonomie en van het vermogen eigen keuzes te maken.

Op individueel niveau variëren behoeften per slachtoffer. Het type delict of ongeval
speelt hierin een belangrijke, maar geen allesbepalende rol. Niet altijd is er evenredigheid tussen de zwaarte van het delict en de impact op een individu. Factoren als fysieke
en psychische constitutie, karaktereigenschappen, sterkte van het sociale netwerk en
sociaaleconomische status beïnvloeden de wijze waarop het misdrijf ingrijpt in het
leven van slachtoffers en aan het vermogen hiermee om te gaan (coping capacity).
De hulp van Slachtofferhulp Nederland is erop gericht om individuele slachtoffers te
ondersteunen bij het hanteren van de gevolgen van een misdrijf of ongeval en veerkracht en zelfregie zo veel mogelijk aan te spreken. Uniek is het gecombineerde aanbod
van juridische, psychosociale en praktische diensten waaruit de cliënt een keuze kan
maken.
Hoewel wij proberen vraaggericht te werken en maatwerk te leveren, opereren we in
feite aanbodgericht. Er is immers meestal geen expliciete vraag om op te reageren; wel
een (met goede argumenten) veronderstelde impliciete vraag waarop actief een breed,
maar vaststaand aanbod volgt. Die impliciete vraag wordt afgeleid uit wetenschappelijk
en beleidsonderzoek; niet uit marktonderzoek onder potentiële doelgroepen. Dergelijk
onderzoek zou weinig bruikbare aanknopingspunten opleveren omdat het zonder daadwerkelijke slachtofferervaring voor mensen moeilijk, zo niet onmogelijk is om concrete
behoeften te formuleren.
Slagen wij er desondanks in om ons aanbod aan te sluiten op de behoeften, mogelijkheden en kenmerken van slachtoffers? Gegeven het feit dat een niet onaanzienlijke
groep slachtoffers buiten ons beeld blijft, en dat van de slachtoffers die we wél bereiken
ongeveer een derde gebruik maakt van vervolgdiensten, zijn verschillende conclusies
mogelijk: het hulpaanbod spreekt onvoldoende aan en/of een ruime meerderheid van de
slachtoffers is veerkrachtig en beschikt over voldoende steun en mogelijkheden in hun
directe omgeving. Ze hebben de (vervolg)hulp van Slachtofferhulp Nederland niet nodig.
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Profielen en behoeften
De vraag is dus: bedankt twee derde van de aangemelde slachtoffers voor de vervolghulp omdat ze die niet nodig heeft of denkt te hebben, of omdat zij zich om een of
andere reden niet aangesproken voelt door het aanbod? Bijvoorbeeld omdat:
■■

Slachtofferhulp Nederland nog steeds een bepaald, zij het achterhaald imago heeft
(vrijwilligers die arm om de schouder bieden);

■■

het hulpaanbod vrij snel na de gebeurtenis wordt gedaan. Slachtoffers zijn nog niet
van de schok bekomen en de gevolgen hebben zich nog niet ten volle geopenbaard.
Het is voor slachtoffers dan moeilijk in te schatten of ze behoefte hebben aan hulp
en zo ja, welke hulp;

■■

wij, zoals bij ambitie 1 beschreven, een traditionele dienstverlener zijn en er een achterstand is op het gebied van online aanbod. Bepaalde groepen voelen zich gewoon
niet aangesproken.

Tot zover wat betreft de mensen die niet ingaan op ons hulpaanbod. Wat is er bekend
van de slachtoffers die wél gebruik maken van de vervolghulp? Zij zijn in ieder geval
behoorlijk tevreden met de dienstverlening, zo blijkt uit cliënttevredenheidsonderzoek: ze geven Slachtofferhulp Nederland een ruime voldoende. Sinds 2007 voeren we
cliënttevredenheidsonderzoeken uit, waarvan nu twee edities zijn gepubliceerd (2007 en
2010). Beide keren gaven cliënten een 7,7 voor de dienstverlening. Dit cijfer geeft aan dat
we er goed in slagen aan de verwachtingen en wensen van cliënten te voldoen, maar dat
verbetering zeker mogelijk is. Daarbij hoort de kanttekening dat de tevredenheid van
cliënten niet automatisch betekent dat de dienstverlening daadwerkelijk effectief en
kwalitatief hoogstaand is.
In theorie weten we veel over onze cliënten, want we registreren tal van gegevens:
persoonskenmerken, contactgegevens, delictcodes, afgenomen diensten en kwalitatieve
informatie over het verloop van het dienstverlening. Een schat aan informatie; maar
tot op heden hebben we niet systematisch geanalyseerd of de groep ‘nee-zeggers’ en
de groep ‘ja-zeggers’ zich van elkaar onderscheiden op bepaalde kenmerken. Evenmin
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hebben we bekeken of er binnen de twee groepen verdere profilering mogelijk is, door
kenmerken en (mogelijke) behoeften of voorkeuren met elkaar in verband te brengen.
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Zulke profielen bieden de mogelijkheid om de dienstverlening verder te finetunen en de
cliënt beter te bedienen.
Behalve deze cijfermatige informatie zijn er ook kwalitatieve methodes om een betere
en genuanceerdere afstemming te bereiken tussen behoeften(profielen) van slachtoffers
en ons hulpaanbod. Zo heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2011 burger- en
beleidsframes laten opstellen. Een frame is een interpretatiekader dat bepalend is voor
drie dingen, namelijk:
1. Voor wat als probleem wordt gezien
2. Voor de oorzaken waaraan die problemen worden toegeschreven
3. En voor wat als passende instrumenten wordt gezien om die problemen aan te
pakken.
De burger- en beleidsframes met betrekking tot de slachtofferzorg leverden – in sterk
vereenvoudigde vorm – de volgende verdeling op:

Psychologisch herstel
Vitaliteit

Moeite om grip te
krijgen op situatie

Harmonie

Behoefte aan thuis
voelen in sociale
omgeving

Hulp bij verwerking, begrip,
gehoord worden

Serieus nemen, informeren

Controle

Bescherming

Hulp aanbieden, maar niet
opdringen

Erkenning, onder andere
door schadeverhaal dader

Behoefte aan normaal
functioneren

Behoefte aan
genoegdoening

Instrumenteel herstel
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De vier centrale vakken zouden we ook kunnen beschouwen als slachtofferprofielen die
bepaalde behoeftepatronen weerspiegelen en waaraan hulp op maat te koppelen is. Dit
is verder uit te werken door gericht, met de hulp of dienstverlening aan slachtoffers als
onderwerp, frames van slachtoffers en van beleidsverantwoordelijken en uitvoerders aan
elkaar te confronteren, gedetailleerde(re) profielen uit te werken en dienstverlening met
behulp van de uitkomsten verder te modelleren.

Groepen die speciale aandacht vragen
Slachtofferhulp Nederland profileert zich als nuldelijns hulpverlener. Wij bieden ondersteuning en advies op een aantal domeinen waarop zich de gevolgen van een misdrijf of
ongeval meestal of het meest doen voelen. Hebben slachtoffers behoefte aan een meer
intensieve en gespecialiseerde vorm van hulp, dan verwijzen we door naar de betreffende instantie. We beschouwen die doorverwijzing als integraal onderdeel van kwalitatief goede dienstverlening. De gedachte achter onze werkwijze is dat mensen in principe
veerkrachtig en zelfredzaam zijn. Onze hulp is erop gericht die kwaliteiten in slachtoffers te mobiliseren en het relatief kleine deel voor wie dit minder of niet geldt, door te
geleiden naar de volgende trede op de trap van de stepped care. Dat voorkomt onnodige
problematisering en medicalisering van normale reacties op abnormale gebeurtenissen
of het al te ruim inzetten van gespecialiseerde en dus dure hulp.
Doorverwijzing geschiedt op verzoek van het slachtoffer zelf of na een periode van
monitoring (watchful waiting). In sommige gevallen verwijzen we cliënten direct door,
bijvoorbeeld als de kans op trauma groot is of er acute klachten zijn, de problematiek
dermate complex is dat die een systeemgerichte, interdisciplinaire aanpak vereist of
omdat specifieke deskundigheid bij Slachtofferhulp Nederland ontbreekt. Te denken valt
aan huiselijk geweld en mensenhandel.
Binnen het algemene dienstverlenings- en doelgroepenkader is er een aantal groepen
dat de komende jaren bijzondere aandacht verdient.
Zedenslachtoffers
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Seksueel geweld (waarbij de dader een vreemde is) en seksueel misbruik (dat plaatsvindt
binnen een afhankelijkheidsrelatie) zijn high impact crimes. Naar schatting doet maar
zo’n 10% van de slachtoffers aangifte. De gevolgen van seksueel geweld en misbruik
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kunnen groot zijn en het risico op psychotrauma is gemiddeld groter dan bij slachtoffers
van andere misdrijven. De leeftijd en de context waarbinnen het misbruik plaatsvindt,
de relatie met de dader, de frequentie, de duur en de ernst van de seksuele handelingen
zijn van grote invloed op de schade die het slachtoffer oploopt. De psychische schade
kan de vorm aannemen van complexe en chronische ptss, en kan zelfs leiden tot een
verandering van de persoonlijkheid. Daarmee zijn de grenzen van de reguliere dienstverlening van Slachtofferhulp Nederland voor deze groep snel bereikt en is snelle doorverwijzing geboden.
Maar er hebben zich verschillende ontwikkelingen voorgedaan die aanleiding geven
tot een kritische reflectie op en herziening van de dienstverlening aan slachtoffers van
seksueel misbruik en geweld.
Zo is de afgelopen jaren in het verlengde van het casemanagement Nabestaanden
van Levensdelicten het casemanagement Ernstige Gewelds- en Zedenmisdrijven (EGZ)
ontwikkeld. De complexiteit van de gevolgen van het delict voor het slachtoffer is de
maatstaf om een casemanager toe te wijzen. De casemanager levert deels directe
psychosociale en juridische ondersteuning en treedt verder op als regisseur van hulp.
Het is dus niet zo dat álle zedenslachtoffers een casemanager krijgen toegewezen. Het
gaat om slachtoffers die als gevolg van het misdrijf op verschillende domeinen van hun
leven complexe problemen ervaren die hun eigen coping capacity en hulpbronnen overstijgen. In andere gevallen volstaan de reguliere Algemene Dienstverlening en Juridische
Dienstverlening.
Een tweede ontwikkeling is verbonden aan de activiteiten van de commissies Samson
(onderzoek naar misbruik in de jeugd- en pleegzorg) en Deetman (onderzoek naar misbruik binnen de katholieke kerk) en is samen te vatten onder de noemer Netwerk voor
Herstel. Slachtofferhulp Nederland heeft op verzoek van de commissies ondersteuning
verleend aan melders. Het betrof een nieuwe doelgroep die ons voor uitdagingen stelt:
■■

Het gaat om misbruik in het verleden, vaak tientallen jaren geleden gepleegd. Het
misbruik is destijds nooit adequaat geadresseerd en slachtoffers hebben het vaak
jarenlang verzwegen. Wel ervaren zij de gevolgen tot op de dag van vandaag.

■■

Het misbruik heeft diepe trauma’s veroorzaakt. Slachtoffers ervaren problemen
op psychologisch, maar ook fysiek, sociaal, relationeel en financieel gebied en zijn
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maatschappelijk vaak ernstig ontregeld. In veel gevallen hebben ze al een lange en
onbevredigende gang langs allerlei behandelaars achter de rug, hebben relaties stuk
zien gaan en kunnen moeilijk werk vinden of vasthouden.
■■

Het misbruik is strafrechtelijk en civielrechtelijk meestal verjaard, dus de normale
wegen voor vervolging en schadeverhaal zijn afgesloten. Dat wekt woede en frustratie op. In 2013 komt er een speciale schadecommissie voor slachtoffers van misbruik
binnen de jeugd- en pleegzorg. Binnen de katholieke kerk bestond zo’n commissie al.

De beide commissies hebben gezamenlijk zo’n 2.800 slachtoffers in beeld gekregen,
maar zij schatten dat dit het topje van de ijsberg is en de groep in werkelijkheid tienmaal groter is.
In de praktijk is een passend hulpaanbod voor deze groep schaars, versnipperd en
moeilijk vindbaar. Daarom hebben wij het initiatief genomen om samen met lotgenotenorganisaties en hulpverleners het Netwerk voor Herstel op te richten. Aan de voordeur van dit Netwerk moeten slachtoffers via een ‘menukaart’ een welgeïnformeerde
keuze kunnen maken uit een variëteit aan hulpverlening, van grassroots-hulpverlening
als lotgenotencontact en ervaringsdeskundige hulp tot gespecialiseerde eerste- en
tweedelijns ggz-hulp. Het doel van het Netwerk is erkenning, compensatie, genoegdoening en herstel, met als uitgangspunt dat de regie zoveel mogelijk in handen is van het
slachtoffer. Aanbieders op de ‘menukaart’ committeren zich aan de uitgangspunten
en doelstellingen, kunnen instaan voor de kwaliteit en continuïteit van hun aanbod en
werken proactief samen binnen het Netwerk. Het Netwerk is nu nog klein en deelnemers voelen de urgentie om het in het belang van de doelgroep zo snel mogelijk uit te
breiden. Daarvoor is wel consensus over doel en strategie nodig.
In het verlengde van het Netwerk ligt de inrichting van de Hulplijn Seksueel Misbruik,
een derde belangrijke ontwikkeling. In de zomer van 2012 heeft Slachtofferhulp
Nederland de opdracht aangenomen van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (VWS) en Veiligheid en Justitie om een breed meldpunt voor slachtoffers van
seksueel geweld en misbruik op te zetten. Aanleiding voor de Hulplijn waren de aan-
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staande opheffing van de onderzoekscommissies Samson en Deetman; het pleidooi van
het Netwerk voor Herstel voor een duidelijke ‘voordeur’ voor slachtoffers van misbruik
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in het verleden en het gegeven dat slachtoffers van seksueel misbruik en geweld in het
algemeen door de bomen het bos niet meer zien of andere drempels ervaren.
De hierboven beschreven ontwikkelingen hebben ook tot de conclusie geleid dat er
behoefte is aan een nieuwe vorm van dienstverlening, namelijk een variant tussen de
‘reguliere’ dienstverlening die ofwel kortdurend is en gericht op het mobiliseren van
(aanwezige) veerkracht en zelfredzaamheid enerzijds en het intensievere, langdurige
en meer specialistische casemanagement waarin meer nadruk ligt op de regisseursrol
van de dienstverlener anderzijds. Het gaat nog steeds om basale ondersteuning, maar
met een intensievere begeleiding en een langere duur. Daarbij hoort een specialistisch
profiel.
Slachtoffers van fiscale/economische misdrijven en cybercrime
Nu een steeds groter deel van het sociale en economische verkeer via elektronische
paden verloopt, genereert dat ook eigen vormen van criminaliteit. Hiervoor is nog onvoldoende aandacht, omdat:
■■

er doorgaans geen fysieke confrontatie met de dader aan te pas komt, en de vooronderstelling is dat de emotionele en psychologische impact van het misdrijf betrekkelijk gering is. Maar al je spaar- of pensioengeld verliezen, of via sociale media
aan de schandpaal genageld worden, heeft grote psychosociale gevolgen voor de
slachtoffers.

■■

er strafrechtelijk weinig eer te behalen is aan deze vormen van criminaliteit. Ze
zijn niet gekwalificeerd als zware delicten, daders zijn moeilijk op te sporen, en het
verhelpen van de gevolgen, zoals het verwijderen van ongewenste informatie op
internet, het terugvorderen van schade of het ongedaan maken van de gevolgen van
identiteitsfraude is zeer moeilijk zo niet onmogelijk.

■■

een deel of alle verantwoordelijkheid bij het slachtoffer zelf wordt neergelegd:
hadden ze maar niet onzorgvuldig moeten omgaan met de computerbeveiliging, verblind door hebzucht in een gouden bergen belovende financiële constructie moeten
stappen of intieme details moeten delen op Facebook.

■■

slachtoffers zich schamen voor wat hen overkomen is en daarom geen aangifte doen.
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Belangrijk is om eerst een duidelijk beeld te krijgen van de omvang en behoeften
van deze groep slachtoffers, en vervolgens welk hulpaanbod er binnen en buiten
Slachtofferhulp Nederland beschikbaar is of zou moeten komen.
Jongeren
Jongeren zijn een belangrijke doelgroep voor Slachtofferhulp Nederland. Ze lopen een
relatief hoog risico om slachtoffer van een misdrijf te worden.3 Tegelijkertijd zijn ze
relatief ondervertegenwoordigd in ons cliëntenbestand.
Uit eerdere, verkennende onderzoeken blijkt dat we jongeren niet optimaal bereiken,
maar dat er wel degelijk behoefte is aan hulp. Het sterke vermoeden is dat onze wat
traditionele benadering drempelverhogend is voor deze groep. Een aantal jaar geleden
is daarom de website www.ikzitindeshit.nl opgezet, een platform voor jongeren van
11-18 jaar waar zij informatie en advies kunnen inwinnen wanneer zijzelf of een leeftijdsgenoot slachtoffer zijn geworden van een misdrijf. Sinds 2010 is het ook mogelijk
om direct en anoniem met een Slachtofferhulpmedewerker te chatten. Hiervoor is een
speciale chatdesk opgericht met getrainde medewerkers, die enkele middagen per week
open is.
Aan de ene kant moeten we constateren dat het gebruik van de website en de chatdesk
nog te wensen overlaat door de geringe bekendheid en het aanbod als ‘los product’,
dat nog niet voldoende is ingebed in de organisatie en netwerken. Anderzijds komen er
wel degelijk jonge slachtoffers in contact met Slachtofferhulp Nederland die we anders
niet zouden bereiken. Het reguliere aanbod blijkt een te grote drempel voor sommige
jongeren die zich niet bloot willen geven en zorg hebben voor de consequenties van het
naar buiten brengen van een ondergaan delict.
Naast online hulpverlening (E-support) zijn er nog andere vormen. In Engeland zijn
goede ervaringen opgedaan met telefonische hulpverlening aan jonge slachtoffers van
(ernstige) geweldsmisdrijven. Dat succes is onder meer gebaseerd op het gegeven dat
de mobiele telefoon een zeer dominant element is in de jongerencultuur. Het is hun
belangrijkste communicatiemiddel dat jongeren als geen ander beheersen. Bovendien
is het een ‘veilig’ medium, omdat het hen een zekere anonimiteit biedt en controle
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verschaft over het gesprek.
3

Van het totale aantal jongens tussen de 15 en 17 jaar wordt bijna 40% jaarlijks slachtoffer van een misdrijf.
Iemand van 18 heeft bijna vier keer zo veel kans om slachtoffer te worden als een 70-jarige. (Bron: CBS.)
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Duidelijk mag zijn dat voor het succesvol bereiken van jongeren een innovatieve benadering nodig is die aanhaakt bij hun belevingswereld en de voornaamste media waarvan
zij zich bedienen. Dat heeft consequenties voor de vorm van het hulpaanbod, maar ook
voor de medewerkers die erbij betrokken zijn. Er moet een ‘klik’ zijn tussen hen en de
doelgroep. Als eerste aandachtspunten doemen dan op de gemiddeld hoge leeftijd van
de vrijwillige medewerkers (60+) en hun gebrek aan vertrouwdheid met sociale media en
de jongerencultuur.
Of we het nu hebben over speciale categorieën slachtoffers binnen de ‘traditionele’
doelgroep van Slachtofferhulp Nederland of over ‘nieuwe’ doelgroepen, duidelijk is dat
maatwerk leveren verdere differentiatie van dienstverlening vereist wat betreft model,
inhoud en vorm. Het model van one-size-fits-all van de onbetaalde medewerker die
algemene, basale en kortdurende ondersteuning verleent en de betaalde kracht die
óf intensieve en langdurige ondersteuning biedt of organiseert (casemanager), dan
wel specialistische diensten levert (juridisch medewerker) - dat model is niet meer
toereikend. Daarover in volgende hoofdstukken meer.

Ambitie 3
De diensten van Slachtofferhulp Nederland zijn
beproefd en actueel en hebben een duidelijke
opbrengst voor slachtoffers.

Slachtofferhulp Nederland biedt een gevarieerd pakket aan diensten. In het sterk
verkokerde maatschappelijk veld is dat ons unique selling point: onze hulp bestrijkt
het psychosociale én praktische én juridische domein. In de tabel op de volgende pagina
zijn de verschillende diensten op deze domeinen schematisch (niet uitputtend) weer
gegeven. Er is geen andere organisatie met een vergelijkbaar breed aanbod, wel zijn
er aanbieders op de afzonderlijke terreinen.
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Het dienstenaanbod van Slachtofferhulp Nederland heeft zich in de loop van bijna 30
jaar ontwikkeld. Dat is gebeurd op basis van onder meer maatschappelijke overtuigingen, waargenomen behoeften, praktijkervaring, wetenschappelijk onderzoek en nieuwe
wetgeving.
Dergelijke input vormt nog steeds de leidraad voor het actualiseren en verder ontwikkelen van de dienstverlening. Daarbij testen we nieuwe diensten systematisch door
pilotprojecten. Blijkt na evaluatie dat een nieuwe dienst aan haar doel beantwoordt, en
zijn randvoorwaarden voldoende ingevuld, dan volgt een landelijke uitrol.
Bij evaluaties van (onderdelen van) de dienstverlening vormen de ervaringen en waarderingen van slachtoffers een vast en onmisbaar onderdeel.
Naast het testen en evalueren van individuele nieuwe diensten, nodigen we ook periodiek cliënten uit hun oordeel te geven over de genoten dienstverlening. Dat gebeurt op
verschillende manieren:
■■

In 2006 heeft het Verwey-Jonker Instituut een instrument voor ons ontworpen dat
systematisch antwoord geeft op de vraag of de geboden hulp – vanuit het perspectief van de cliënt – effectief en relevant is. Het resultaat is een monitor genaamd
SATER (Self Administered Treatment Evaluation Rating) die periodiek wordt uitgevoerd. In 2013 is de derde meting voorzien. Met behulp van een slachtofferpanel
zullen de metingen in de toekomst frequenter kunnen plaatsvinden onder een groter
deel van het cliëntbestand.

■■

Intervict heeft in opdracht van het ministerie van Veiligheid & Justitie een kwalitatieve ketenmonitor voor de slachtofferzorg ontwikkeld en gevalideerd. Op verschillende facetten van de dienstverlening die slachtoffers als relevant en voor hen
belangrijk aanmerken, kunnen zij de prestaties van verschillende ketenpartners (OM,
politie, Slachtofferhulp Nederland en rechters) beoordelen en waarderen. Halverwege
2013 maakt het ministerie de resultaten van de tweede meting bekend. De bedoeling
is de meting periodiek te herhalen.

De komende jaren blijft een verdere verfijning en innovatie van het meten van effect en
kwaliteit van slachtofferhulp nodig. Nu ontbreekt vaak een goede nulmeting en berust
onderzoek vooral op retrospectieve, subjectieve rapportages (herinnerde ervaringen) van
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slachtoffers. Objectieve effectmaten zijn er niet. In de ideale situatie zou een gerandomiseerd gecontroleerd experiment wel objectieve uitspraken over het effect mogelijk
maken. Dan worden proefpersonen willekeurig toegewezen aan de behandelgroep (wel
slachtofferhulp) of de controlegroep (geen slachtofferhulp). Voor allerlei interne en
externe factoren die de uitkomst van het hulpverleningsproces kunnen beïnvloeden,
wordt zo veel mogelijk gecontroleerd. Door de uitkomst van de voor- en nameting
te vergelijken, bijvoorbeeld op maten voor psychisch welbevinden, angst, woede en
dergelijke, zijn objectieve(re) uitspraken te doen over het effect van slachtofferhulp.
In de praktijk is zo’n aanpak haalbaar noch wenselijk, al was het maar omdat het niet
ethisch is om slachtoffers hulp en ondersteuning te ontzeggen op het moment dat zij er
behoefte aan hebben.
Samen met de vakgroep Methoden en Statistiek van de Universiteit Utrecht wil
Slachtofferhulp Nederland daarom een methode ontwikkelen die de wetenschappelijke kwaliteit van het gerandomiseerde experiment zo goed mogelijk benadert, en die
gebruik maakt van de talrijke studies die al gedaan zijn naar het effect van laagdrempelige vormen van hulpverlening. Dit onderzoek moet resulteren in een ‘kwaliteitsmeetlat’.
Daaraan kunnen wij onze dienstverlening toetsen en inventariseren of er (a) verbeteringen mogelijk zijn in bestaande diensten en (b) of er lacunes in het huidige aanbod
zitten.
Ten slotte is het ook van belang om vooronderstellingen waarop onze dienstverlening
is gebaseerd kritisch te beschouwen. Bijvoorbeeld de door wetenschap met cijfers
gestaafde generieke aanname dat het grootste deel van de slachtoffers over voldoende
veerkracht en coping capacities beschikt om het gebeurde met een relatief lichte vorm
van ondersteuning te boven te komen. Dat is een goede legitimatie om Slachtofferhulp
Nederland aan het begin van de hulpverleningstrap te plaatsen. Maar het laat onverlet
dat er dan ook vragen beantwoord moeten worden als: welke slachtoffers beschikken
niet over voldoende veerkracht en coping capacities, hoe identificeren we hen en wat
heeft Slachtofferhulp Nederland hun precies te bieden?
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Het voorgaande illustreert, kortom, dat de ontwikkeling en verbetering van de dienstverlening aan slachtoffers nooit ‘af’ is. De samenleving, en daarmee de praktijken en
percepties over en van slachtoffers blijven veranderen. De wetenschap genereert steeds
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nieuwe inzichten en falsifieert oude. Nieuwe wetten en beleid, nieuwe voorkeuren,
gedragingen, behoeftes en opinies, nieuwe wetenschappelijke kennis en daarvan afgeleide interventies moeten op een of andere manier hun beslag krijgen in de hulpverlening – als ze tenminste relevant zijn en een bewezen meerwaarde voor onze cliënten
hebben.

Ambitie 4
Slachtofferhulp Nederland is een betrouwbare,
gezaghebbende en onmisbare partner voor de
instanties en organisaties waarmee zij samenwerkt.

Met onze brede dienstverlening bespelen wij een veld met veel andere partijen en
belanghebbenden. Allereerst zijn daar natuurlijk slachtoffers, en verder financiers,
beleidsmakers en beslissers, ketenpartners en concurrenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de samenleving. Al deze partijen hebben zo hun eigen behoeften en
verwachtingen ten aanzien van de organisatie. We vervullen in dit krachtenveld verschillende rollen: hulpverlener en belangenbehartiger, opdrachtnemer, samenwerkingspartner, subsidieontvanger, aanjager.
Sommige rollen kunnen op gespannen voet staan met elkaar, bijvoorbeeld die van
opdrachtnemer en subsidieontvanger, of ketenpartner en belangenbehartiger. In de eerste rol is de (wederzijdse) afhankelijkheid van een of meer externe partijen kenmerkend
terwijl belangenbehartiging juist een onafhankelijke positie vereist – veelal ten opzichte
van de partijen waarvan we in andere rollen afhankelijk zijn.
Wij vinden dat slachtoffers het meest gebaat zijn bij een doelmatige en constructieve
samenwerking met partnerorganisaties op de verschillende domeinen van de dienstverlening. In overleg lossen we samen knelpunten op. Dat neemt overigens niet weg dat we
soms ook even een luis in de pels zijn als dat nodig is om bepaalde veranderingen ten
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bate van slachtoffers op de agenda te krijgen of te versnellen. Op zo’n moment zullen
we niet aarzelen om die rol op ons te nemen – subtiel waar dat kan, expliciet als dat
moet. De rol van ketenpartner blijft echter conditio sine qua non willen wij voor slachtoffers een effectieve dienstverlener zijn.
De rol van Slachtofferhulp Nederland
naar

Opdrachtnemer

Ketenpartner

Eerste opvanger

Ketenpartners

Slachtoffers

Hulpverlener

Adviseur

Doorgeleider

Kennismakelaar

Belangenbehartiger

Wat betekent het om een betrouwbare, gezaghebbende en onmisbare partner te zijn?
Dat betekent in de eerste plaats dat ketenpartners reële eisen mogen stellen aan onze
dienstverlening en de samenwerking, en dat zij erop kunnen vertrouwen dat wij goede
kwaliteit bieden en conform afspraak leveren. Wij moeten dus intern onze zaken zeer
goed op orde hebben en de aangrijpingspunten met werkprocessen van de andere partners zorgvuldig vormgeven en bewaken. Datzelfde mogen wij ook van onze ketenpartners verwachten.
Ten tweede betekent het dat onze expertise, de dienstverlening en de organisatie zelf
breed bekend en erkend zijn en dat partners onze waarde inzien. Bijvoorbeeld door ons
vroegtijdig in te schakelen bij besluitvormingsprocessen, ons als adviseur te raadple-
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gen of als spreker uit te nodigen en een reële prijs toe te kennen aan diensten die wij
leveren.
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Ten derde betekent het dat andere organisaties ons niet als gelegenheidspartner
beschouwen, goed om klussen op te pakken die andere instanties onaantrekkelijk of
onrendabel vinden. Onze partners beschouwen ons als een organisatie die een uniek en
waardevol aandeel in de ketenprestatie levert, zonder welke die van (veel) mindere kwaliteit of betekenis zou zijn. Kortom: gelijkwaardige relaties waarin gedeelde verantwoordelijkheden en inspanningen leiden tot het beste resultaat voor slachtoffers.
Slachtofferhulp Nederland wil niet alleen slachtoffers helpen, maar waar nodig en
mogelijk ook haar partners in de ketens. Vaak is er goede wil, maar missen organisaties
de kennis om hun medewerkers meer slachtoffergericht te laten werken. Of missen zij
de kennis om te doorgronden op welke manier zij hun werkprocessen zodanig vorm
kunnen geven dat zij slachtoffervriendelijk zijn. Slachtofferhulp Nederland is bereid –
voor zover de subsidievoorwaarden daar ruimte voor laten – tegen een vergoeding de
ketenpartners op deze thema’s van dienst te zijn.
In hoeverre zijn we nu al die betrouwbare, gezaghebbende en onmisbare ketenpartner?
We zijn een eind op weg. In de afgelopen jaren hebben we ons verder geprofessionaliseerd. We hebben een kanteling gemaakt van vrijwilligersorganisatie die slachtoffers
helpt naar slachtofferhulporganisatie die op professionele wijze – met inzet van onbetaalde en betaalde krachten – slachtoffers ondersteunt. Die lijn zetten we de komende
jaren door. Als volwassen, professionele organisatie gaan we graag uitdagingen aan,
maar kennen we ook onze beperkingen en kijken we kritisch of randvoorwaarden zijn
vervuld.
De afgelopen jaren hebben we in verschillende ketens een positie verworven, in sommige ketens een stevigere dan in andere. Dat neemt niet weg dat onze oude reputatie
van vrijwilligersorganisatie die vooral emotionele ondersteuning biedt hier en daar nog
blijft nagalmen. Welke rol en positie we wensen, en welke we daadwerkelijk hebben,
brengen we hierna per keten in kaart. Dat zijn de strafrechtketen, de psychosociale
keten (onderverdeeld in de zorgketen en de calamiteitenketen), de verkeersketen (waarin
het thema letselschade dominant is) en de ‘kennisketen’ (waarin de samenwerking met
wetenschap en expertisecentra zijn beslag krijgt).
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Zorgketen: zelfverklaarde nuldelijnsvoorziening
Slachtofferhulp Nederland positioneert zich als nuldelijnsvoorziening in de zorgketen.
Zij biedt lichte, kortdurende psychosociale ondersteuning, erop gericht om de veerkracht en zelfredzaamheid van slachtoffers te mobiliseren. Eerder is al beschreven dat
wij het principe van de stepped care of getrapte zorg in de praktijk brengen. Een cliënt
krijgt in eerste instantie de meest effectieve, minst belastende, goedkoopste en kortste
vorm van ondersteuning. Heeft deze minimale interventie onvoldoende effect, dan volgt
een intensievere interventie. Monitoring van het verwerkingstraject (watchful waiting)
en (warme) doorverwijzing vormen dan ook een integraal onderdeel van de psychosociale ondersteuning. Daartoe beschikken we over een uitgebreide sociale kaart van
hulpaanbieders, variërend van ggz-instellingen, maatschappelijk werk, Steunpunten
Huiselijk Geweld tot vrijgevestigde therapeuten, lotgenotengroepen en ervaringsdeskundige hulpvormen.
Bij de doorverwijzing doen zich wel eens knelpunten voor, zoals:
■■

wachtlijsten bij de instelling;

■■

de cliënt wil niet doorverwezen worden of heeft er al een heel hulptraject opzitten, is
hulpmoe, shopper of zorgmijder;

■■
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de geprotocolleerde en voor cliënten bureaucratische manier van werken van instellingen schrikt af/ontmoedigt;

■■

er zijn kosten aan verbonden die niet door de verzekering worden gedekt;
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■■

het vergt nogal wat tijd om een sociale kaart actueel te houden;

■■

de cliënt wordt soms niet adequaat opgevangen door de volgende hulpverlener/
instantie en belandt tussen wal en schip;

■■

cliënten worden niet naar ons terugverwezen als blijkt dat er ook nog andere hulpvragen spelen, bijvoorbeeld op praktisch of juridisch gebied.

Dit kunnen we deels ondervangen door regelmatige afstemming, het maken (en vastleggen) van goede afspraken in het zorgnetwerk (inclusief gemeenten die op veel terreinen
een regiefunctie hebben) en de evaluatie daarvan. Dat laatste gebeurt nog te weinig.
Een van de redenen is dat de dienstverlening van Slachtofferhulp Nederland gedeeltelijk overlapt met diensten van andere instanties. Dan zijn we eerder concurrent dan
ketenpartner.
Het succes van een nuldelijnsvoorziening - waarvan de Hulplijn Seksueel Misbruik een
voorbeeld is - valt of staat met de prestaties van het gehele netwerk van hulpverlening dat erachter ligt. Dat vereist een wederzijds commitment bij alle deelnemende
organisaties. Het gaat niet alleen om een laagdrempelig en uitnodigend voorportaal.
Essentieel is dat slachtoffers ook daadwerkelijk krijgen wat ze nodig hebben, onverschillig bij welke instantie ze als eerste aankloppen. Dat er enig zicht is of mensen goed zijn
aangekomen, of de hulp is opgestart, of deze bevredigend verloopt en of de hulp ook
effectief is geweest. Dat vraagt om een systeem van monitoring en terugkoppeling, de
bereidheid dus om informatie te delen. Wanneer wij als nuldelijnsorganisatie de samenwerking met een groeiend aantal partners weten te bestendigen, met als resultaat een
laagdrempelige ingang naar een gevarieerd netwerk van zorgaanbieders, dan is er iets
heel wezenlijks en waardevols bereikt. Wat een schaduw over dit perspectief werpt, zijn
de forse bezuinigingen op zorg en welzijn. Die leiden tot een grotere afstand tussen de
nuldelijn en de vervolgtredes van de hulpverleningstrap. Dat stelt ons voor de vraag of
en hoever wij de kaders van onze dienstverlening kunnen en willen oprekken om deze
afstand te overbruggen.

Strafrechtketen: volwaardige ketenpartner…?
In het strafrecht heeft het slachtoffer de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. Dat heeft zich vertaald in wetten, beleid en voorzieningen:
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■■

Op 1 januari 2011 is de Wet versterking positie slachtoffers van kracht geworden.
Daarin kreeg een aantal rechten en voorzieningen die besloten lagen in beleidsregels of in de rechtspraktijk een wettelijke basis, en werd een aantal rechten uitgebreid. Wij zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming ervan en nu bij de
implementatie.

■■

Gelijktijdig werd ook de nieuwe Aanwijzing slachtofferzorg van het OM van kracht,
waarin de veranderingen als gevolg van de wet in richtlijnen nader zijn uitgewerkt
vanuit de visie van het OM zoals verwoord in de notitie ‘Van bijzaak naar hoofdzaak’.

■■

Als uitvloeisel van het project Slachtoffers Centraal is in 2009 gestart met de inrichting van Slachtofferloketten op de rechtbanken, waarin Slachtofferhulp Nederland,
de politie en het OM samenwerken. Bij dat ene loket kan het slachtoffer terecht voor
alle informatie en ondersteuning met betrekking tot de strafprocedure, vervolgingsbeslissingen, schade, het spreekrecht en de rechtszitting zelf. Inmiddels hebben alle
rechtbanken een Slachtofferloket.

■■

De afgelopen jaren heeft het Maatwerk zijn beslag gekregen. Maatwerk is een voorziening voor slachtoffers van ernstige geweld- en zedendelicten en nabestaanden
van levensdelicten. In Maatwerkzaken zorgen speciale functionarissen voor intensieve ondersteuning en begeleiding, namelijk de familie- of zedenrechercheur, de
casemanager en de zaakscoördinator van het OM.

■■

In 2011 is gestart met de werkwijze ZSM. Politie, OM, Reclassering Nederland,
Slachtofferhulp Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming pakken met de
ZSM-werkwijze veelvoorkomende criminaliteit Samen op Snelle, Slimme, Selectieve,
Simpele en Samenlevingsgerichte wijze aan. Het komt erop neer dat na de aanhouding van de verdachte zo spoedig mogelijk een beslissing wordt genomen over het
afdoeningstraject. Voorop staat dat (i) verdachten een passende reactie krijgen,
(ii) recht wordt gedaan aan de slachtoffers en (iii) de buurt merkt hoe snel daders
worden gecorrigeerd. Slachtofferhulp Nederland zorgt ervoor dat het slachtoffer zijn
rechten kan uitoefenen in de zaak. Slachtofferhulp Nederland vraagt naar de gevolgen van het delict voor het slachtoffer, biedt haar ondersteuning aan en inventariseert met het slachtoffer eventuele schade. Op basis daarvan adviseert zij de officier
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van justitie over de wijze van afdoening van de zaak.
■■

Op 1 september 2012 is de uitbreiding van het spreekrecht van kracht geworden.
Dat betekent dat meerdere nabestaanden mogen spreken, dat ouders namens hun
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kinderen mogen spreken en dat bepaalde slachtoffers zich mogen laten vertegenwoordigen. De minister van Veiligheid en Justitie wil het spreekrecht nog verder
uitbreiden door de inhoudelijke beperkingen op te heffen. Slachtoffers zouden dan
ook mogen spreken over de dader, het feit en de straf.
Deels vooruitlopend op en deels in reactie op deze ontwikkelingen hebben wij in de
voorbije jaren veel geïnvesteerd in samenwerking met ketenpartners en in het opschalen van de Juridische Dienstverlening. De uitgangspunten hierbij zijn wezenlijk anders
dan die bij de Algemene Dienstverlening. De notie van veerkracht en zelfredzaamheid
is bij juridische dienstverlening minder toepasselijk. De wereld van het (straf)recht is
zeer specialistisch, vol jargon en het is voor de leek moeilijk daarin te navigeren, laat
staan zijn rechten ten volle te effectueren. Slachtoffers zijn doorgaans ‘one-shotters’ die
de kennis, middelen en ervaring missen om echt in de juridische procedure te kunnen
participeren.
Een tweede aspect is dat de Juridische Dienstverlening veel meer dan de Algemene
Dienstverlening onder het vergrootglas van de ketenpartners ligt. Slachtofferhulp
Nederland is onderdeel van een keten met strakke wettelijke kaders. Wij voeren allerlei
taken uit, deels toegewezen en deels op eigen initiatief, en ontvangen hiervoor expliciet
financiering. Er gelden hoge eisen aan kwaliteit, specialistische kennis en continuïteit.
Gebreken in de dienstverlening kunnen leiden tot schade voor slachtoffers, bijvoorbeeld
als een schadevordering door een aanrekenbare fout van Slachtofferhulp Nederland door
de rechter zou worden afgewezen. Voor slachtoffers is er geen tweede kans, want het
strafproces wordt voor hen niet overgedaan.
In antwoord hierop laat de ontwikkeling van de Juridische Dienstverlening zich met de
volgende punten samenvatten:
■■

differentiatie en specialisatie van diensten;

■■

professionalisering: concentratie van de dienstverlening bij beroepskrachten met een
juridische achtergrond op hbo- of wo-niveau en bij een beperkt aantal vrijwilligers
met het profiel Juridische Dienstverlening;

■■

concentratie van de Juridische Dienstverlening in de Slachtofferloketten;

■■

gedeeltelijke verschuiving van een backoffice- naar de frontofficefunctie vanwege
de versnelling in de gerechtelijke afdoening (ZSM en Snelrecht), bijvoorbeeld door
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een actieve benadering van slachtoffers door/voor de Juridische Dienstverlening en
advisering ten bate van de afdoeningsbeslissing van de officier van justitie.
Daarnaast hebben wij ons in de afgelopen jaren binnen de keten steeds nadrukkelijker
geprofileerd als adviseur en behartiger van slachtofferbelangen, als expert en als uitvoerder/verlener van diensten die binnen de strafrechtelijke procedure voor slachtoffers
beschikbaar zijn.
Zijn we daarmee een volwaardige en gelijkwaardige ketenpartner? We zijn in ieder geval
een eind op weg, maar nog niet waar we zijn moeten, want:
■■

Hoewel we deel uitmaken van alle overlegstructuren binnen de slachtofferzorgketen,
hebben we nog geen onbetwiste plek in alle trajecten en projecten die raken aan de
slachtofferzorg.

■■

Het is niet vanzelfsprekend dat onze medewerkers toegang hebben tot alle informatie die nodig is voor een goede dienstverlening aan slachtoffers. Zo hebben
Slachtofferhulpmedewerkers niet op alle Slachtofferloketten toegang tot BVH, het
registratiesysteem van de politie.

■■

Op de werkvloer hebben met name de onbetaalde medewerkers het gevoel dat zij
niet altijd serieus genomen worden door de medewerkers van het OM en de rechtbank. Tegelijkertijd komen er vanaf de werkvloer signalen dat wij soms als een soort
‘afvoerputje’ fungeren voor de gevallen waarmee OM en politie niet uit de voeten
kunnen. Ook zijn uitvoerende functionarissen van OM en politie niet altijd even
goed op de hoogte van beleid en werkafspraken die op bestuurlijk niveau tussen de
ketenpartners zijn vastgelegd.

Welke uitdagingen liggen er daarmee op ons pad? Ten eerste heeft het kabinet zich een
enorme bezuinigingsopdracht gesteld. Hoe die de komende vier jaar precies uitpakt
voor de slachtofferzorg is nog niet duidelijk, maar de strafrechtketen als geheel moet
tientallen miljoenen euro efficiencywinst zien te maken. Meer geld voor de uitvoering
van (onderdelen van) de slachtofferzorg maakt cherrypicking voor derden aantrekke-
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lijk. Concurrentie zal dan ontstaan op de financieel interessante delen uit het aanbod
van Slachtofferhulp Nederland. Dat is om verschillende redenen niet in het belang van
slachtoffers:
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■■

De integrale benadering en samenhang van de dienstverlening aan slachtoffers
dreigt hiermee verloren te gaan. Onze kracht is het verbinden van het psychosociale,
praktische én juridische domein, omdat de verschillende gevolgen van een misdrijf
met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. Het compartimentaliseren van
behoeften en aanbod is een onproductieve strategie voor slachtoffer en samenleving. Wij stemmen onze hulp af op de aard van de gevolgen en de mogelijkheden van
het slachtoffer (stepped care). Is een meer specialistische vorm van hulp vereist, dan
is het onderdeel van onze dienstverlening om te zorgen voor een effectieve doorverwijzing naar de aanbieder(s) van die hulp, bijvoorbeeld een therapeut of advocaat.
Geen enkele andere instantie in Nederland is in staat zo’n aanbod landelijk neer te
zetten en daarmee 140.000 slachtoffers per jaar te bedienen.

■■

Wij zijn de enige ketenpartner die slachtoffers als haar enige en ongedeelde prioriteit
heeft. Andere partners, zoals politie en OM, hebben als primaire taak het opsporen
en vervolgen van verdachten. Zij hebben uiteraard ook taken en verantwoordelijkheden op het gebied van slachtofferzorg, maar het strafrechtssysteem is nog steeds
overwegend dadergeoriënteerd in zijn structuren, processen, prestatienormen
en cultuur. Dominant is het idee dat belangen en rechten van verdachten/daders
op gespannen voet staan met die van slachtoffers. Slachtoffers zijn, kortom, niet
de enige en ook niet de eerste prioriteit van andere partijen in de keten. Wanneer
schaarse middelen en capaciteit om keuzes vragen, is het niet meer dan logisch dat
de balans vaker doorslaat naar de hoogste prioriteit. Daarom zijn slachtoffers gebaat
bij een onafhankelijke organisatie die hun belangen gedurende de hele strafprocedure kan behartigen en bewaken.

Om slachtoffers optimaal tot hun recht te laten komen, is een hechte samenwerking in
de keten een absolute succesvoorwaarde. Bij de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en middelen moet het belang van slachtoffers vooropstaan. Wij beschikken over
dertig jaar ervaring, expertise en kennis op het gebied van de rechten van en zorg voor
slachtoffers. Slachtoffers en ketenpartners kunnen daarop vertrouwen.

Calamiteitenketen: gelegenheidspartner
Slachtofferhulp Nederland heeft in de afgelopen jaren een crisisorganisatie ontwikkeld voor snelle inzet na eenmalige schokkende gebeurtenissen, incidenten met een
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maatschappelijke impact en bij grootschalige ongevallen of rampen. Wij kunnen op een
snelle en adequate wijze slachtoffers na kleinere en grotere ingrijpende gebeurtenissen opvangen en nazorg verlenen, 24/7. Daarvoor werken we nauw samen met andere
hulpdiensten die gecoördineerd worden vanuit de gemeenten, veiligheidsregio’s en de
GHOR/PSHOR.
Wat maakt ons zo geschikt als crisisorganisatie? In de eerste plaats zijn we de enige
psychosociale hulpverlener met een daadkrachtige en effectieve landelijke organisatie.
Snelle en gecoördineerde inzet is overal in het land mogelijk, zo hebben we keer op
keer bewezen. Onze infrastructuur is bij uitstek geschikt voor crisisdienstverlening: een
landelijk dekkende piketdienst, een landelijk bekend servicenummer, een effectief registratie/bedrijfsprocessensysteem (DIVOS), en niet in het minst onze goede contacten met
relevante netwerkpartners in de letselschadebranche, in de strafrechtelijke keten en in
de psychosociale (trauma)hulpverlening. Recent onderzoek toont aan dat slachtoffers na
ingrijpende gebeurtenissen ook daadwerkelijk gebaat zijn bij het soort ondersteuning
dat wij bieden. Ten tweede hebben we een grote landelijke bekendheid en daarmee de
mogelijkheid onze invloed aan te wenden voor de verbetering van de positie van slachtoffers van calamiteiten.
In de publicatie Kramp na de ramp (2010) hebben we een scherpe visie neergezet op de
directe opvang van en nazorg aan slachtoffers van rampen en calamiteiten. We hebben
ook nadrukkelijk een centrale rol hierin geambieerd, maar het lukte niet die rol te
borgen ten opzichte van verantwoordelijk lokaal bestuur en uitvoerende organisaties
zoals de veiligheidsregio en de GGD’s. Meer en meer erkennen andere instanties echter
de kracht en de eerder beschreven kenmerken van onze crisisorganisatie. Daarmee
komt niet opnieuw de ambitie voor een centrale (lees: leidende) rol naar boven, maar
wel de ambitie om een volwaardige, professionele partner voor de opvang van slachtoffers van schokkende gebeurtenissen te zijn. Voorwaarde is wel dat het aanbod van
Slachtofferhulp Nederland ook opgenomen wordt in de rampenplannen van de GHOR en
de veiligheidsregio’s om de inzet te kunnen bekostigen.
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Verkeersketen: onduidelijke positie
Slachtofferhulp Nederland is een van de weinige slachtofferorganisaties in Europa en
daarbuiten die zowel slachtoffers van misdrijven als van verkeersongevallen ondersteuning bieden. Zo’n 15 à 20% van het aantal cliënten op jaarbasis betreft slachtoffers of
nabestaanden van een verkeersongeval. Voor deze doelgroep is echter geen uitgesproken eigen arrangement aan dienstverlening ontwikkeld. Dat heeft vooral te maken met
het feit dat de financiering voor hulpverlening aan deze groep is achtergebleven bij de
subsidie voor slachtoffers van criminaliteit. De hulp aan slachtoffers van verkeersongevallen (anders dan ten gevolge van een verkeersmisdrijf) wordt door het ministerie van
Veiligheid en Justitie min of meer gedoogd. Onze positie in de verkeersketen is dan ook
geenszins te vergelijken met die in de strafrechtketen.
Verkeersongevallen hebben strafrechtelijk gezien doorgaans ook weinig om het lijf.
Waar veel slachtoffers wel mee te maken krijgen, is materiële en letselschade. De verzekering van de aansprakelijke partij hoort deze schade te vergoeden. De procedure om
aansprakelijkheid, omvang van de schade en hoogte van de uitkering vast te stellen, kan
een langdurige en voor het slachtoffer zeer belastende procedure zijn. Omdat dit voor
de leek ingewikkelde materie is, nemen veel letselschadeslachtoffers een rechtshulpverlener in de arm, zijnde een letselschade-expert of advocaat.
Omdat de kwaliteit van een belangenbehartiger niet alleen belangrijk is voor de
uitkomst van het traject (de hoogte van de schadevergoeding) maar ook voor de wijze
waarop het slachtoffer de procedure ervaart, hebben we in samenwerking met de
letselschadebranche het Keurmerk Letselschade in het leven geroepen. Doel is om de
Gedragscode Behandeling Letselschade in de praktijk handen en voeten te geven. De
code reikt spelregels aan voor een harmonieuze en transparante schaderegeling en
heeft betrekking op de relatie tussen slachtoffer, verzekeraar en rechtshulpverlener. De
Stichting Keurmerk Letselschade ontwikkelt en handhaaft kwaliteitsnormen die betrekking hebben op onafhankelijkheid, deskundigheid, transparantie, communicatie en duidelijkheid. De keurmerknormen worden regelmatig gecontroleerd. Het Keurmerk maakt
het gemakkelijker een keuze te maken uit de diverse rechtshulpverleners. De meeste
keurmerkhouders verlenen ook rechtsbijstand op basis van toevoeging. Het Keurmerk
beoogt kortom het kaf van het koren te scheiden en wij adviseren cliënten altijd om in
zee te gaan met een rechtshulpverlener die het Keurmerk bezit.
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Slachtofferhulp Nederland blijft zich inzetten voor een verdere ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten en verbetering van de dienstverlening door rechtshulpverleners en
verzekeraars. Daarvoor zijn twee belangrijke redenen. Ten eerste kent de specialistische
letselschademarkt geen interne prikkel voor kwaliteit omdat de leek, het slachtoffer,
nauwelijks de mogelijkheid heeft om die te beoordelen en zijn keuze daarop af te stemmen. Ook kan een slachtoffer nauwelijks beoordelen wanneer het aantrekkelijk kan zijn
om op no-cure-no-pay-basis met een rechtshulpverlener in zee te gaan en welke kosten
de rechtshulpverlener al dan niet in rekening mag brengen.
Ten tweede is de dienstverlening van rechtshulpverleners in theorie gericht op een
zo goed mogelijk financieel resultaat voor het slachtoffer. Daarin schuilt een klachtbevorderend element omdat de letselschade bewezen moet en betwist kan worden.
Gedurende het letselschadetraject ligt er onevenredig veel aandacht op klachten en veel
minder op herstel en veerkracht. Dat aspect en de ‘zachte kant’ van de dienstverlening,
zoals bejegening en communicatie, verdienen aandacht. Ze zijn immers bepalend voor
de wijze waarop een cliënt het letselschadetraject ervaart. Daarom willen we samen
met de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam instrumenten ontwikkelen
die op deze beide aspecten tot een betere positie van en betere dienstverlening aan
slachtoffers leidt. Wij kunnen dit initiëren omdat wij geen commercieel belang hebben
op de letselschademarkt en dus als neutrale partij gelden. Wat niet wegneemt dat voor
dit project draagvlak in de letselschadebranche en bij de verzekeraars nodig is, evenals
middelen om het gewenste instrumentarium te ontwikkelen.
Een ander aspect dat in het kader van dit meerjarenbeleidsplan aandacht verdient, is
onze dienstverlening aan verkeerslachtoffers en meer in het bijzonder aan nabestaanden. Nabestaanden van levensdelicten en slachtoffers van zware delicten krijgen een
casemanager toegewezen, maar nabestaanden van verkeersslachtoffers niet. Zij kunnen
gebruik maken van de reguliere dienstverlening. Maar de context en de gevolgen van
een dodelijk verkeersongeval en daarmee ook de behoeften van nabestaanden vertonen
grote overeenkomsten met die bij levensdelicten. Nu het casemanagement zich heeft
bewezen voor slachtoffers van levensdelicten en ernstige zeden- en geweldsmisdrijven,
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ligt het voor de hand deze vorm van dienstverlening - of een daarvan afgeleide variant –
naar verkeersnabestaanden uit te breiden.
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Kennisketen: makelaar en schakelaar
De hulp aan slachtoffers is een kennisintensieve vorm van dienstverlening. Op zowel
juridisch als psychosociaal domein volgen de ontwikkelingen elkaar in rap tempo op.
Wij streven ernaar een up-to-date dienstverlening te bieden, waarin relevante recente
wetenschappelijke en juridische inzichten zijn geïntegreerd. Deze taak is drieledig:
1. het vergaren van kennis, door het genereren van nieuwe kennis (nieuw onderzoek)
of het systematisch samenbrengen van eerdere onderzoeksresultaten (metastudies,
expertmeetings);
2. het beheren van kennis: het actueel houden en toegankelijk maken van kennis, het
toepasbaar maken van kennis;
3. het distribueren van kennis: bijvoorbeeld door publicaties, symposia en trainingen.
De taken worden uitgevoerd op het snijvlak van wetenschap (onderzoek) en praktijk
(toepassing). Slachtofferhulp Nederland fungeert als makelaar en schakelaar tussen
beide domeinen, met steeds als doel relevante kennis te vermeerderen en deze een
plaats te geven in state of the art dienstverlening aan slachtoffers. Waar de wetenschap
voorziet in nieuwe kennis en antwoorden op vraagstukken uit de slachtofferhulppraktijk, zo kan de praktijk het onderzoek informeren en sturen door nieuwe onderzoeksvragen te poneren en de data te leveren voor de beantwoording hiervan. In de praktijk krijgt
dat vorm in uiteenlopende activiteiten:
■■

het initiëren en/of uitvoeren van nieuw onderzoek, zelfstandig of in samenwerking
met andere partijen (inclusief fondsenwerving);

■■

advies en begeleiding, bijvoorbeeld door lidmaatschap van begeleidingscommissies,
of begeleiding van studenten;

■■

de organisatie van en/of deelname aan symposia, expertmeetings e.d.;

■■

het geven van trainingen, gastcolleges, voorlichting e.d.;

■■

publicatie van eigen onderzoekswerk, position papers e.d.

Wij hebben de afgelopen jaren ons netwerk onder academische en toepassingsgerichte
onderzoekscentra uitgebreid en de samenwerking geïntensiveerd. Onze oriëntatie is
multidisciplinair met vooralsnog een accent op victimologie/criminologie, rechtsgeleerdheid en (klinische) psychologie. Er zijn nauwe contacten met onder meer Intervict
(Universiteit Tilburg), de afdeling Privaatrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam, de
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afdeling Criminologie van de Universiteit Leiden en de afdelingen Klinische Psychologie
en Methoden en Statistiek van de Universiteit Utrecht. Daarnaast hebben we een hechte
samenwerking met het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum
(WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie waar het gaat om verkenning en
evaluaties van vernieuwingen in de strafrechtketen. We zijn betrokken bij tal van onderzoeksprojecten, waaronder:
■■

de ontwikkeling van een meetlat voor de kwaliteit en effectiviteit van slachtofferhulp
(promotietraject aan de Universiteit Utrecht);

■■

de ontwikkeling van een ‘veerkrachtmonitor’ om veerkracht en sociale hulpbronnen
van slachtoffers te inventariseren (promotietraject aan de Universiteit Tilburg);

■■

de ontwikkeling van een kwaliteitsinstrument voor de psychosociale opvang en
nazorg aan slachtoffers van schokkende incidenten (multidisciplinair project onder
leiding van de GGD);

■■

de ontwikkeling van een aangepast hulpverleningsmodel voor slachtoffers met
ernstige psychische aandoeningen en het testen hiervan (gezamenlijk onderzoeksproject met Intervict en de Erasmus Universiteit, fondsaanvraag loopt);

■■

een internationaal vergelijkend onderzoek naar de ervaringen van slachtoffers
met Victim - Offender Meetings (VOM) (samenwerking tussen Nederland, Finland,
Oostenrijk en België onder leiding van het European Forum for Restorative Justice);

■■

versterking van de positie van slachtoffers van gevolgen van foutief medisch handelen (onder leiding van de afdeling Privaatrecht van de Vrije Universiteit).

De capaciteit (menskracht en middelen) die we aan onderzoek kunnen besteden is
bescheiden. Het vereist een slimme strategie om met deze beperkte middelen onze
thema’s en vragen op de onderzoeksagenda te krijgen en te profiteren van de resultaten van onderzoek. Het sleutelwoord is samenwerking. Wij hebben immers ook iets te
bieden. Deelname of adhesie van Slachtofferhulp Nederland aan een onderzoeksproject
is voor subsidiegevers vaak een goede indicatie van de maatschappelijke relevantie van
het onderzoek, een belangrijk criterium voor toekenning. Daarnaast beschikken we over
een schat aan ruwe data en over toegang tot slachtoffers als onderzoekspopulatie, in de
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nabije toekomst ontsloten via een slachtofferpanel. Verder willen we ons steeds meer
gaan profileren als academic workplace voor onderzoek dat fundamentele vragen en
toepassingen combineert.
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Samenvattend
Het voorgaande illustreert op hoeveel terreinen en binnen welke ketens we actief zijn.
We willen de komende jaren verder groeien in en met onze omgeving - in het belang van
slachtoffers. Daarbij horen een aantal belangrijke uitgangspunten. Een betrouwbare en
volwaardige ketenpartner zijn, is een absolute voorwaarde voor effectieve en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan slachtoffers. Dat eist van ons een hoge mate
van professionaliteit en het blijven versterken van ons imago. Tegelijkertijd is er een
spanningsveld tussen onze onafhankelijkheid en autonomie. Ketenpartner zijn betekent
een nevengeschikte en gelijkwaardige positie in de samenwerking innemen, en niet de
rol krijgen van loopjongen of afvoerputje voor problemen. Ten slotte is er een groeiende
concurrentie op onderdelen van de dienstverlening. Als dat slachtofferbelangen dient,
dan juichen we het toe. Leidt concurrentie echter tot cherrypicking en fragmentatie van
de hulpverlening, dan zullen we ons daartegen actief teweerstellen.

Ambitie 5
Slachtofferhulp Nederland is een organisatie waarin
deskundige, professionele en betrokken onbetaalde en
betaalde krachten elkaar aanvullen en versterken,
en dat levert een meerwaarde op voor slachtoffers.

Slachtofferhulp Nederland is in de jaren 70 van de vorige eeuw ontstaan als een verzameling lokale particuliere initiatieven, gelieerd aan de politie, het maatschappelijk
werk of non-gouvernementele organisaties als de Vincentiusvereniging. Het officiële
geboortejaar van Slachtofferhulp Nederland is 1984, toen de landelijke vereniging werd
opgericht. De jaren daarna kenmerkten zich door vier bewegingen:
■■

Concentratie: de afzonderlijke stichtingen fuseren in verschillende fasen totdat er
ten slotte in 1992 één landelijke stichting is.
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■■

Centralisatie: de verenigingsstructuur maakt plaats voor een stichtingsstructuur
met een Raad van Bestuur en een dagelijks bestuur. Het Landelijk Bureau, dat
voornamelijk een ondersteunende functie had, wordt omgevormd tot hoofdkantoor
met een zwaarder accent op de sturende functie. De voltooiing van dit proces is de
benoeming van de directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht.

■■

Professionalisering: dit geldt voor zowel de dienstverlening als de bedrijfsvoering.
De werkwijze wordt uniform en de dienstverlening gesystematiseerd. Er vindt een
differentiatie plaats: onbetaalde medewerkers werken in profielen en beroepskrachten leveren de diensten waarbij een specialisme is vereist of bijzondere eisen gelden
wat betreft de continuïteit en contact met ketenpartners. Die beweging zet in bij de
juridische dienstverlening en breidt zich uit naar de dienstverlening aan bepaalde
doelgroepen, in casu nabestaanden van levensdelicten en slachtoffers van ernstige
gewelds- en zedenmisdrijven.

■■

Uitbreiding: dit betreft zowel de dienstverlening (meer soorten diensten) als
cliënten (aantal geholpen slachtoffers). Parallel daaraan groeien ook de middelen
die Slachtofferhulp Nederland van de overheid ontvangt.

Deze ontwikkelingen volgden logischerwijs uit algemene veranderingen in de samenleving en meer in het bijzonder uit het veranderende perspectief op slachtofferzorg bij
overheid, betrokken instanties en slachtoffers zelf. Dertig jaar geleden waren slachtoffers een door het strafrecht gemarginaliseerde groep voor wie hulp bij gebrek aan geld
afhankelijk was van de betrokkenheid en het initiatief van medeburgers. Anno 2013
staan slachtoffers prominent op de agenda van politiek, beleidsmakers en uitvoeringsorganisaties, en vol in de schijnwerpers van de media. Toch is er voor de ondersteuning
en begeleiding van verdachten en daders (o.m. rechtsbijstand, reclassering) nog steeds
veel meer geld beschikbaar dan voor slachtofferzorg. Slachtoffers zijn ook nog steeds
geen procespartij in de strafrechtelijke afwikkeling van het proces. Wel zijn de rechten en de positie van het slachtoffer in historisch én internationaal perspectief sterk
verbeterd. Slachtoffers zijn zichtbaarder, zelfbewuster en mondiger geworden, om niet
te zeggen kritische consumenten. Dat stelt hoge eisen aan de dienstverlening en de
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dienstverlener.
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Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een kanteling bij Slachtofferhulp Nederland.
De vrijwilligersorganisatie pur sang waar de allround vrijwilliger min of meer zijn eigen
hulpverleningswinkeltje bestierde en de beroepskrachten een ondersteunende rol
vervulden, is niet meer. Er staat een professionele slachtofferhulporganisatie waar de
noden en behoeften van slachtoffers en eisen van de samenleving bepalend zijn voor de
keuzen van de organisatie, ook wat betreft de inzet van onbetaalde of betaalde medewerkers in het primaire proces.
Daarbij spelen zakelijke, maar evenzeer ook principiële overwegingen. Weliswaar is de
veronderstelling ‘belangeloze hulp van burger tot burger herstelt het vertrouwen in
de maatschappij’ tot op de dag vandaag niet getoetst. Maar bepaalde kenmerken van
de vrijwillige inzet hebben een meerwaarde voor het slachtoffer. Dat zijn bovenal de
flexibiliteit en laagdrempeligheid van ondersteuning door een medeburger, de sterke
intrinsieke motivatie en betrokkenheid, en de rijke bagage die de onbetaalde medewerkers van Slachtofferhulp Nederland aan opleiding, werk- en levenservaring bezitten. Als flexibele generalist is de onbetaalde medewerker vooral actief in de algemene
dienstverlening, de kortdurende ondersteuning op psychosociaal en praktisch gebied:
ruim driekwart van de ruim 1300 onbetaalde medewerkers heeft het profiel Algemene
Dienstverlening.
Waar de complexiteit van de zaak een hoge mate van specialisme, beschikbaarheid,
samenwerking met ketenpartners en/of langdurige begeleiding vereist, zetten we
beroepskrachten in. Verder zijn betaalde krachten te vinden in alle ondersteunende
(administratief, ICT, communicatie, beleid, P&O, financiën) en leidinggevende diensten/
functies (teamleiding, management, projectleiding). Daarmee komt het totaal aan
betaalde werknemers op circa 350.
Zoals gezegd worden onze beleidskeuzes primair gemaakt met het belang van het
slachtoffer voor ogen. Daarbij doet zich wel een aantal aandachtspunten voor.
Uit onderzoek onder onbetaalde medewerkers blijkt dat zij erg loyaal zijn aan de organisatie. Gemiddeld blijven zij bijna vijf jaar actief, maar een aanzienlijk deel is er al veel
langer. Nu is het bestand met onbetaalde medewerkers in rap tempo aan het vergrijzen.
De gemiddelde leeftijd lag in 2010 op 60 jaar en ruim de helft is ouder dan 65 jaar. Uit
datzelfde onderzoek blijkt verder dat dit bestand tamelijk homogeen is: ruim de helft
is vrouw, 99% is blank en hoogopgeleid (65% hbo-wo). Er ligt de komende jaren dus
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een dubbele uitdaging: het bestand met onbetaalde medewerkers in kwantitatieve en
kwalitatieve zin op sterkte houden om een toenemend aantal slachtoffers te kunnen
bedienen én dit bestand diversifiëren naar leeftijd en achtergrond. Diversifiëring van
betaalde krachten is ook gewenst, want de meerderheid is blank en vrouw.
Verder toont periodiek onderzoek aan dat de tevredenheid over de inhoud en zwaarte
van het werk, de werkomstandigheden, begeleiding, deskundigheidsbevordering en
andere werkgerelateerde aspecten door de jaren hoog en stabiel is. Dat neemt niet weg
dat er ook signalen zijn dat met name de ‘veteranen’ onder de onbetaalde en betaalde
medewerkers de ontwikkelingen van de afgelopen jaren soms met zorg aanschouwen.
Een deel van hen ervaart een bureaucratisering en verschraling van hun werk. Zij voelen
zich ‘er niet meer bij horen’ en ‘niet meer gewaardeerd’. Zij verwachten van de organisatie dat ze meer tegemoetkomt aan behoeften van de onbetaalde medewerker en
bekritiseren de in hun ogen verzakelijkte cultuur.
Duidelijk is dat de belangen van slachtoffers prevaleren boven de werkbeleving en
voldoening van onbetaalde medewerkers. De noodzaak van een meer zakelijke aanpak, een planmatige ontwikkeling en het combineren van het beste dat onbetaalde en
betaalde krachten te bieden hebben, is vandaag de dag geen punt van discussie meer.
De primaire verantwoordelijkheid van de organisatie is kwalitatief hoogstaande dienstverlening te leveren aan slachtoffers door de optimale inzet van mensen en middelen.
Dat tevreden medewerkers meestal ook beter gemotiveerd zijn en meer kwaliteit leveren
staat daarbij buiten kijf. Slachtofferhulp Nederland blijft daarom investeren in haar
‘werkkapitaal’.
De gezamenlijke inspanning voor een kwalitatief hoogstaande dienstverlening staat of
valt met een goede facilitering en aansturing. Dat vraagt om:
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■■

een duidelijke taakomschrijving en werkafspraken;

■■

heldere kaders en verantwoordelijkheden;

■■

begeleiding en terugkoppeling op functioneren;

■■

competentieontwikkeling en deskundigheidsbevordering;

■■

adequate werkomgeving/voorzieningen;

■■

beloning en waardering.
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Op veel van deze gebieden zijn we bezig met een inhaalslag. We hebben de afgelopen
jaren op een aantal van deze thema’s beleid ontwikkeld, maar een overkoepelende visie
die al deze punten systematisch en coherent verbindt, ontbrak nog. Het bestaande
beleid legt de focus op onbetaalde medewerkers. Voor betaalde krachten is er naast de
cao en de wettelijke regelingen nog geen specifiek beleid ingericht. Daarnaast blijkt de
implementatie van de afspraken die wel zijn gemaakt onderhevig te zijn aan een bekend
euvel: iedere regio geeft er haar eigen interpretatie en urgentie aan. Onderwerpen waarover de organisatie op dit moment nog niet is uitgedacht, zijn onder meer:
■■

Een duidelijke sturingsvisie en het versterken en borgen van competenties en instrumenten die hiervoor nodig zijn.

■■

Een landelijke, uniforme implementatie van een cyclus van functioneringsgesprekken voor onbetaalde en betaalde krachten op basis van een duidelijke taak/
functieomschrijving.

■■

In samenhang daarmee een opleidingsbeleid voor onbetaalde en betaalde krachten
vanuit het perspectief van education permanente, waarbij niet alleen de verwerving van nieuwe maar ook de actualisering van bestaande kennis een plaats krijgt,
evenals competentieontwikkeling. Waar mogelijk zou ‘traditionele’ deskundigheidsbevordering (klassikale trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten) aangevuld moeten
worden met e-learning. Daarbij hoort een systeem van toetsing, certificering en een
medewerkersportfolio.
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Ambitie 6
Slachtofferhulp Nederland hecht aan diversiteit en wil een
organisatie zijn waarbij iedereen zich thuis kan voelen
ongeacht sekse, leeftijd, etnisch/culturele achtergrond,
godsdienst, seksuele geaardheid of politieke overtuiging.

In het Meerjarenbeleidsplan 2008-2011 was diversiteit een van de speerpunten. De doelstelling was dat Slachtofferhulp Nederland als maatschappelijke, door publieke middelen gefinancierde dienstverlener een min of meer evenwichtige afspiegeling zou zijn
van de samenleving. Dat zou immers betekenen dat burgers, ongeacht hun overtuiging,
afkomst, leeftijd, geslacht, beperking of status geen drempels zouden ervaren wanneer
zij bij ons aankloppen als slachtoffer of als (potentiële) medewerker. Een ambitie die
destijds wel met de nodige voorzichtigheid is opgeschreven omdat er externe factoren
in het spel zijn waarop we geen of weinig invloed hebben.

Diversiteit cliënten
Wat betreft de dienstverlening lopen de kwantitatieve prestaties van Slachtofferhulp
Nederland op verschillende diversiteitsaspecten - voor zover die te achterhalen zijn uit
onze registratie – niet achter bij wat we maatschappelijk gezien zouden verwachten.
Kijken we bijvoorbeeld naar kenmerken als geslacht, leeftijd en afkomst, dan tekent zich
het volgende beeld af.4

Geslacht
Vrouw
Man
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4

Slachtofferhulp Nederland
2010
2011
47%
46%
53%
54%

Bevolking
2012
50.5%
49.5%

Slachtofferhulp Nederland levert cijfers over haar dienstverlening aan bij het CBS, die deze dan verrijkt met
andere informatie zoals etnisch/culturele afkomst, een gegeven dat Slachtofferhulp Nederland zelf niet
registreert.
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Slachtofferhulp Nederland helpt naar verhouding minder vrouwelijke dan mannelijke
slachtoffers. Het gaat om een afwijking van enkele procenten. Op zich is dit niet onlogisch, gezien het feit dat mannen iets meer kans hebben om slachtoffer te worden dan
vrouwen.5

Leeftijd
<20
20-30
30-40
40-50
50-65
>65

Slachtofferhulp Nederland
2010
2011
17%
15%
21%
21%
17%
16%
18%
18%
17%
18%
10%
12%

Bevolking
2012
23%
12%
12%
15%
20%
16%

Wat betreft de leeftijd van cliënten zijn er enkele afwijkingen ten opzichte van de
bevolkingssamenstelling in het algemeen. De categorie minderjarigen lijkt erg ondervertegenwoordigd. Een gedeeltelijke verklaring hiervoor is dat kinderen jonger dan 14 via de
ouders benaderd en geregistreerd worden. De categorie 20-30 is juist weer sterk oververtegenwoordigd, de categorie 30-50 jarigen in iets mindere mate. De ouderen laten juist
een omgekeerd beeld zien. Dit correspondeert met de kans op slachtofferschap: die is
bij ouderen gemiddeld veel lager dan bij andere leeftijdscategorieën.

Cliënten Slachtofferhulp
Nederland

Nederlandse bevolking

allochtoon

niet-Westers

allochtoon

niet-Westers

2010

27%

18%

20%

11%

20116

25%

17%

21%

11%

Jaar

Ruim een kwart van ons cliëntenbestand is van allochtone afkomst (volgens de CBSdefinitie), en iets minder dan een vijfde van niet-westerse afkomst. Er is daarin dus een
lichte oververtegenwoordiging ten aanzien van de bevolking als geheel. Een verklaring
5
6

Het gaat dan om geregistreerde criminaliteit.
Na 2011 hebben we deze gegevens niet meer geregistreerd in Divos
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hiervoor kan zijn dat allochtone burgers wat betreft sommige delicten een hogere kans
op slachtofferschap7 hebben en dat zij moeilijker de weg weten naar allerlei instanties
en procedures en daarom gemiddeld vaker een beroep doen op de ondersteuning van
Slachtofferhulp Nederland.
Richten we de blik op de kwalitatieve prestaties in de dienstverlening dan laten de
resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek in 2007 en 2010 geen samenhang zien
tussen de persoonskenmerken opleidingsniveau, sekse, leeftijd of etnische afkomst en
de eindbeoordeling over de dienstverlening. Dat zou een aanwijzing kunnen zijn dat
Slachtofferhulp Nederland inderdaad die laagdrempelige, herkenbare organisatie is die
we willen zijn. Factoren die het oordeel negatief beïnvloeden zijn onbekendheid met
Slachtofferhulp Nederland, veel last hebben van emotionele en psychische klachten en
(te) hoge verwachtingen van de hulp.
Een nader onderzoek van het Instituut voor Psychotrauma naar de ervaringen van vier
minderheidsgroepen (Marokkaanse, Turkse, Antilliaanse en Surinaamse Nederlanders)
met onze dienstverlening geeft een genuanceerder beeld. Het rapport Kleurrijke
Slachtofferhulp (2009) heeft een aantal aandachtspunten aan het licht gebracht.
Onze bekendheid bij cliënten uit de ondervraagde minderheidsgroepen is relatief klein.
Daarbij spelen opleiding en migratiegeneratie een rol. Onbekend maakt onbemind;
Slachtofferhulp Nederland wordt kennelijk als een ‘witte’ organisatie voor ‘witte’ slachtoffers gezien, zo stellen de onderzoekers. Minderheden associëren slachtofferschap
vooral met discriminatie, stigmatisering in de media en pesterijen op de werkvloer en
minder met criminaliteit. Wel geven de onderzoekers aan dat er veel behoefte is aan met
name psychosociale ondersteuning. Hoewel er sterke sociale netwerken zijn, hebben
nogal wat cliënten ondanks dat, of juist daardoor behoefte om emotionele en psychische problemen met een neutrale buitenstaander te bespreken. Bepaalde onderwerpen
zijn taboe in eigen kring.
Uit het onderzoek blijkt ook dat veel cliënten van allochtone afkomst last hebben
van forse psychische en emotionele klachten en daarvoor hulp zoeken – maar daarin
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Zie Criminaliteit en rechtshandhaving 2011 blz. 67.
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verschillen ze eigenlijk niet van autochtone cliënten. Bij medewerkers daarentegen leeft juist het beeld dat allochtone cliënten vooral praktische ondersteuning en
schadevergoeding willen. De meerderheid van de allochtone cliënten is volgens de
onderzoekers tevreden over het eerste contact, maar vaker dan autochtone cliënten
zijn ze níet tevreden over de vervolghulp. De oorzaak is dat hun verwachtingen niet zijn
uitgekomen, hoewel die volgens de onderzoekers niet als onrealistisch te kwalificeren
zijn. Tegelijkertijd rapporteren onze medewerkers het gevoel dat ze niet aan de (hoge)
verwachtingen van deze cliënten kunnen voldoen. Dit lijkt opnieuw een aanwijzing te
zijn voor ruis in de communicatie en beeldvorming. Ten slotte meldt het rapport nog dat
met name Turkse cliënten een voorkeur hebben voor ‘etnische matching’: een hulpverlener die dezelfde achtergrond heeft en dezelfde taal spreekt. Die behoefte aan matching
geldt ook voor jongeren: de gedachte is dat zij zich meer aangesproken voelen door een
jonge(re) hulpverlener. Zeker adolescenten laten zich nu eenmaal meer gelegen liggen
aan het advies van ’peers’ dan aan dat van volwassenen.

Diversiteit medewerkers
Hoe divers is het medewerkersbestand? Dat is behoorlijk homogeen. Het profiel van de
onbetaalde medewerker is een blanke, hoogopgeleide vrouw van 60 jaar, niet (meer)
actief op de arbeidsmarkt. De diversiteit onder de beroepskrachten is maar weinig
groter, ook hier zijn vrouwen ruim in de meerderheid en voor het overgrote deel van
autochtone afkomst. Het opleidingsniveau is eveneens vrij hoog, alleen in leeftijd is
meer variatie.
De eenzijdige samenstelling van het bestand met onbetaalde medewerkers is op zich
goed te verklaren, maar vooralsnog moeilijk te veranderen. Wij vragen een relatief grote
tijdsinvestering van onbetaalde medewerkers en het is de oudere generatie die over
de meeste vrije tijd beschikt. Bovendien sluit het institutionele vrijwilligerswerk niet
goed aan bij vormen van en perspectieven op vrijwillige inzet zoals die bij (sommige)
allochtone groepen bestaan. Daar ligt het accent meer op mantelzorg en inzet ten
behoeve van de eigen gemeenschap. Opleidingsniveau speelt ook een rol; de allochtone
generatie(s) die in theorie tijd zouden hebben, beschikken meestal niet over het vereiste
opleidingsniveau (mbo of hoger).
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Terugkerend naar de diversiteitsambitie kunnen we stellen dat deze twee componenten
heeft. In onderstaande figuur zijn ze te vinden aan de linkerzijde van het kwadrant:
■■

een veranderde houding ten aanzien van diversiteit (attitude).

Medewerkers

het vergroten van diversiteit;

Slachtoffers

■■

Attitude

Communicatie

Bewustwording

Vergroten diversiteit

Dienstverlening

Verwachtingenmanagement
Vertrouwen winnen
Bekendheid vergroten

Persoonlijk leiderschap
Interculturele competenties
Informatie & Advies

Netwerken

Werving

Communicatie
Structurele aandacht

‘Diversiteitsempathische’ dienstverlening
Drempels verlagen
Digitale dienstverlening

Het beleid richt zich op twee doelgroepen: medewerkers en slachtoffers, te vinden aan
de bovenkant van het kwadrant. Er wordt een wisselwerking verondersteld: met een
diverser personeelsbestand bereiken we meer verschillende slachtoffers, en naarmate
er een attitudeverandering plaatsvindt bij medewerkers, zal de dienstverlening daarvan
profiteren. De vier aandachtsgebieden verdienen daarom steeds evenveel aandacht.
De vier vlakken van het kwadrant vertegenwoordigen vier doelen: communicatie,
bewustwording, dienstverlening en werving. Uit elk hoofddoel is een aantal subdoelstellingen afgeleid, die leiden tot een ‘product’ (niet in schema genoemd): bijvoorbeeld een
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aandachtsfunctionaris, een communicatieplan, een toolkit, trainingen interculturele
competenties, een online strategie diversiteit.
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De figuur geeft handvatten voor het verder uitwerken van een samenhangend diversiteitsbeleid. Daarnaast is het goed om als organisatie je beperkingen te kennen –
integratie en emancipatie zijn processen die generaties in beslag nemen – en dus
realistische en haalbare doelen te kiezen.

Ambitie 7
Slachtofferhulp Nederland opereert transparant,
professioneel, volgens expliciete kwaliteitsnormen
en legt verantwoording af over haar resultaten.

Transparant
Transparantie begint bij het duidelijk maken waar Slachtofferhulp Nederland voor staat,
bijvoorbeeld op de website, in nieuwsbrieven en via media-uitingen. Onze procedures
in bedrijfsvoering en dienstverlening zijn helder beschreven en openbaar, voor zover
het belang van cliënten, medewerkers en stakeholders dat toelaat. Datzelfde geldt voor
afspraken die in de vorm van convenanten of contracten met derden zijn gemaakt. Wij
rapporteren jaarlijks over de wijze waarop wij middelen krijgen en besteden. Wij zijn
bereikbaar voor (relevante) vragen van politiek, bestuur, media en publiek. Verder zijn
wij aanspreekbaar op onze verrichtingen en hanteren we een toegankelijke klachtenprocedure. De interne transparantie bestaat bij de gratie van een heldere visie op doel, inzet
en resultaat van interne communicatie om de effectiviteit van informatiestromen in de
organisatie te vergroten.

Professioneel
Voor Slachtofferhulp Nederland refereert de term professionaliteit niet aan het beroepsmatig (betaald) uitoefenen van het werk, maar aan vakkundig zijn en met de juiste
attitude werken. Dat vertaalt zich onder meer in een balans tussen betrokkenheid
en afstand, slachtoffers ondersteunen met ‘een warm hart en een koel hoofd’. Onze
medewerkers zijn deskundig en opereren volgens een gedragscode en binnen de afgesproken kaders. Dat betekent ook zorgvuldig omgaan met gegevens van cliënten. Onze
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medewerkers verdienen verder een solide beleid voor beoordeling, competentie- en
talentmanagement.
Professionaliteit van de organisatie staat voor klantgerichte, effectieve dienstverlening en doelmatige bedrijfsvoering. In voorgaande jaren hebben we met het project
‘Resultaten tellen’ een aantal stappen gezet, zoals de beschrijving van onze diensten,
het inrichten van een nieuw bedrijfsprocessensysteem (DIVOS) en het stroomlijnen
van de besluitvorming. Er ligt een basis waarop we kunnen voortbouwen. Daarvoor is
inmiddels een aantal afdelingen versterkt en deels gecentraliseerd: Financiën, P&O,
Communicatie en ICT. Een volgende stap is het systematisch in kaart brengen en
diagnosticeren van processen en resultaten en het installeren van goede feedbackkanalen. De cirkel van plan-do-check-act vormt ons uitgangspunt. Ruis en elementen
die geen meerwaarde hebben voor de dienstverlening moeten we zien te elimineren. We
streven naar een organisatiebrede mentaliteit tot voortdurende kwaliteitsverbetering
met de optimale inzet van de vele kennis en kunde van de medewerkers.

Expliciete kwaliteitsnormen
In het verleden is het INK-model geïntroduceerd zonder ooit vaste voet aan de grond te
krijgen. Expliciete kwaliteitsnormen of prestatie-indicatoren zijn nu nog slechts mondjesmaat geformuleerd en een systematische kwaliteitsrapportage is in opbouw. De
organisatie is wel kwaliteitsbewust, maar vaak impliciet. Kwaliteitsborging zit bijvoorbeeld in het scholingsbeleid, de beschrijving van diensten en procedures in handboeken
en wijzers, de keuze voor functieprofielen en differentiatie in de dienstverlening. De
fase waarin de organisatie nu verkeert, en de ontwikkelambities die we hebben, vragen
om een systematisch en structureel kwaliteitsmanagement vanuit expliciete normen.
Uitgangspunt is de meerwaarde voor de cliënt.

60

Kwaliteit voor slachtoffers - samen werken aan hulp op maat -

KWALITEIT
Kwaliteit staat centraal in dit Meerjarenbeleidsplan. Kwaliteit volgens Slachtofferhulp
Nederland is:
■■

Aansluiting bij de behoefte van de cliënt, zowel naar inhoud als vorm.

■■

Dienstverlening met een daadwerkelijke opbrengst voor cliënt (bv. minder last van
klachten, compensatie, erkenning, inzicht).

■■

Gegarandeerde continuïteit/beschikbaarheid van de dienstverlening.

■■

Deskundige medewerkers en beproefde methoden.

■■

Uniforme dienstverlening; overal garanderen wij hetzelfde aanbod en hetzelfde
kwaliteitsniveau.

De normen en indicatoren die Slachtofferhulp Nederland opstelt voor zowel processen,
diensten als mensen, zullen steeds tot deze vijf kwaliteitsprincipes te herleiden zijn.

Resultaatverantwoording
Jaarlijks leggen we inhoudelijk en financieel verantwoording af over onze resultaten
door middel van een openbaar jaarverslag, met toevoeging van een sociaal jaarverslag.
Daarnaast nodigen we periodiek cliënten uit om de dienstverlening te beoordelen en
werken we mee aan kwaliteitsonderzoeken van derden, zoals de kwalitatieve ketenmonitor Slachtofferzorg. De rapportages hiervan zijn openbaar.

Tot slot
Dit hoofdstuk gaf een uitgebreide beschrijving van wat we de afgelopen jaren in het
kader van de zeven richtinggevende ambities hebben bereikt en welke vraagstukken
voor de komende jaren actueel zijn. Daaruit moeten we keuzes maken die zoveel mogelijk de samenhang tussen bepaalde vraagstukken benut. Met andere woorden: in één
klap meerdere vliegen proberen te slaan. Deze keuzes en de strategieën om de gestelde
doelen te behalen, komen in het volgende hoofdstuk aan de orde.
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Onze kracht ligt in de combinatie van de praktische,
psychosociale én juridische dienstverlening. Geen
enkele andere instantie is in staat deze ‘drie-eenheid’
op dezelfde schaal te bieden. De komende jaren
ligt het accent op kwaliteit en verdieping van onze
dienstverlening. Wat we doen, nog beter en efficiënter
doen.
Dat betekent selectief groeien door onze doelgroepen beter te bereiken. Het betekent ook dat we het bestaande dienstenpakket moeten differentiëren om nog beter
aan te sluiten bij de behoeften van slachtoffers. En het betekent dat de positie van
Slachtofferhulp Nederland in een aantal belangrijke ketens verder versterkt moet
worden en het netwerk op het domein van psychosociale hulpverlening hechter moet
worden. Kortom: samen werken aan hulp op maat.
Deze algemene lijn vertaalt zich in vier prioriteiten. Zij komen in de paragraaf
Speerpunten (3.1) aan de orde. Daarna volgt de strategie: hoe gaan we de geformuleerde doelen realiseren? De uitwerking hiervan wordt beschreven in de paragraaf
Programmatische aanpak (3.2).

3.1 Speerpunten
Onze speerpunten voor de komende vier jaar zijn:
1. Onze toegankelijkheid vergroten
2. De cliënt beter bedienen
3. De samenwerking met ketenpartners verbeteren
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Speerpunt 1
Onze toegankelijkheid vergroten
In het vorige hoofdstuk hebben we kunnen constateren dat er nog veel slachtoffers zijn
die niet met ons in contact komen. Ieder slachtoffer (daartoe horen tevens getuigen,
betrokkenen, nabestaanden) van een misdrijf, verkeersongeval of calamiteit moet
slachtofferhulp kunnen krijgen wanneer dat nodig is. Wij blijven slachtoffers actief
benaderen en zullen de komende jaren de drempels verlagen voor mensen die zelf initiatief willen en kunnen nemen.
Instrumenten om dit te bereiken zijn:
■■

Het aansprekender, gemakkelijker vindbaar, gemakkelijker bereikbaar en in grotere
mate beschikbaar maken van ons aanbod.

■■

Het zichtbaarder maken van de opbrengst en meerwaarde van ons aanbod, en dus
ook van de grenzen ervan, om onrealistische verwachtingen te voorkomen.

■■

Het scherper neerzetten van het profiel van onze organisatie en onze dienstverlening.
Na een stakeholdersanalyse en een imago-onderzoek onder het publiek zullen we
een nieuwe communicatiestrategie opstellen.

Speerpunt 2
De cliënt beter bedienen
Wij willen dat onze dienstverlening optimaal aansluit bij de behoeften van cliënten. Dat
ieder slachtoffer uniek is en dat generieke behoeften altijd een persoonlijke inkleuring
krijgen, spreekt voor zich. Kwaliteit vraagt om maatwerk en dat is een proces dat gedurende de dienstverlening tot stand komt en hoge eisen stelt aan de medewerkers.
Hoewel ons aanbod van diensten uniform is – in de zin dat overal in Nederland slachtoffers op dezelfde diensten en dezelfde kwaliteit moeten kunnen rekenen – staat dit
geenszins maatwerk voor individuele cliënten in de weg. Dat maatwerk ontstaat in twee
fasen. Onze ondersteuning omvat verschillende diensten waaruit de cliënt bij aanvang
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van het contact (intake) in overleg met de medewerker een op zijn persoon toegesneden
keuze kan maken. Vervolgens vindt in het contact met de dienstverlener finetuning
van de gekozen diensten plaats (bijvoorbeeld het aantal of de duur van gesprekken,
keuze voor een huisbezoek of afspraak op het bureau, keuze voor contact telefonisch,
face-to-face of via e-mail etc.). Dan kunnen zo nodig ook de gemaakte keuzes uit de
beschikbare diensten aangepast worden. Op die manier kan de medewerker zo veel
mogelijk rekening houden met de ernst van de gevolgen, de omgeving van de cliënt en
zijn persoonlijke omstandigheden en voorkeuren.
Uiteraard zijn er kaders en grenzen. Het is geen kwestie van ‘u vraagt, wij draaien’. Wij
kennen een eigen verantwoordelijkheid om te beoordelen of wat cliënten willen ook in
hun belang is. Doorgeleiding naar de best passende vervolgzorg door gespecialiseerde
ketenpartners, en in bepaalde gevallen het monitoren van die zorg, beschouwen wij ook
als dienstverlening waarop wij afgerekend mogen worden.
De komende jaren blijven wij inzetten op een optimale aansluiting van de dienstverlening bij de behoeften, kenmerken en mogelijkheden van de cliënt.
Middelen om dit te bereiken, zijn:
■■

Het analyseren van behoeften in relatie tot bepaalde kenmerken van slachtoffers.
De gegevens daarvoor verkrijgen we uit ons registratiesysteem en de inrichting en
consultatie van een slachtofferpanel.

■■

In aansluiting gaan we differentiëren in diensten en dienstverleningsmodellen
en ontwikkelen we nieuwe diensten of variaties op het bestaande aanbod, zoals
E-support, telefonische hulpverlening en het uitbreiden van bestaande hulpverleningsmodellen door te variëren op de punten intensiteit, duur en generalistisch
versus specialistisch.

■■

Het inzichtelijk maken van de opbrengsten van de dienstverlening voor slachtoffers
en de opbrengsten waar mogelijk te verhogen door het ontwikkelen van een kwaliteitsmeetlat, de inrichting van een slachtofferpanel voor feedback van cliënten en de
systematische evaluaties van nieuwe en bestaande diensten.
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Speerpunt 3
De samenwerking met onze
ketenpartners verbeteren
Slachtofferhulp Nederland vormt voor slachtoffers, indien vervolghulp gewenst of noodzakelijk is, het voorportaal naar gespecialiseerde dienstverleners op juridisch en psychosociaal terrein. Doorgeleiding naar de best passende vervolghulp is onderdeel van
ons aanbod. Een goede doorverwijzing is een snelle, effectieve en warme doorverwijzing waarbij de cliënt binnen een acceptabele termijn de hulp krijgt die hij of zij nodig
heeft. Daarvoor is een naadloze samenwerking met ketenpartners nodig. Het leveren
van waarde aan ketenpartners zal ons de positie verschaffen om met hen afspraken te
maken over samenwerking en prestaties, om knelpunten voor slachtoffers in bepaalde
trajecten of procedures onder de aandacht te brengen, om informatie uit te wisselen en
van elkaar te leren, om ‘slachtofferbewustzijn’ bij medewerkers van ketenpartners te
stimuleren en ook zelf een maximale bijdrage te leveren aan de prestatie van de gehele
keten.

De zorgketen
Tot de zorgketen behoren eerstelijnsorganisaties als de Steunpunten Huiselijk Geweld
en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling en de geestelijke gezondheidszorg.
Wij willen ons inzetten om netwerken van interdisciplinaire hulpverlening te versterken
om een snel en passend hulpaanbod aan slachtoffers te leveren volgens het model van
de stepped care. Wij vormen daarin de eerste trede en noemen ons een nuldelijnsvoorziening. Onze functie is om (de meerderheid van) de slachtoffers die over voldoende
coping capacities en veerkracht beschikken te identificeren en het zelfherstellend
vermogen te mobiliseren. Dat draagt bij aan de empowerment van slachtoffers en
voorkomt onnodige medicalisering en inzet van schaarse/dure specialistische zorg.
Tegelijkertijd moet de groep slachtoffers die het in eerste instantie niet op eigen kracht
kan redden en/of die het risico loopt om chronische klachten te ontwikkelen, snel en
goed naar de volgende trede van de zorgtrap worden geleid voor een intensievere of een
gespecialiseerdere vorm van ondersteuning. Daarmee willen we een zo spoedig mogelijk
herstel te bewerkstelligen – in ieder geval verslechtering van de klachten voorkomen.
Goede samenwerking met instanties die de volgende treden van de stepped careketen vormen, is dus een absolute voorwaarde. Lastig is dat de hulpverleningswereld
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erg verkokerd is en dat het oude imago van Slachtofferhulp Nederland als ‘arm om de
schouder’ ons nog parten speelt.
Voorbeelden van samenwerkingsverbanden met andere hulpverleningsorganisaties
waarin wij een voortrekkersrol vervullen, zijn de Hulplijn Seksueel Misbruik (die zich
richt op alle vormen van seksueel misbruik en geweld) en het Netwerk voor Herstel (dat
zich richt op slachtoffers van misbruik in het verleden).
Instrumenten voor het stimuleren van samenwerking in de zorgketen zijn:
■■

Een actief samenwerkingsverband met hulpverleningsinstanties die ook diensten
leveren aan (specifieke groepen) slachtoffers.

■■

Een digitale sociale kaart ontwikkelen die 1) actueel, 2) fijnmazig, 3) landelijk dekkend
en 4) gebruiksvriendelijk is voor zowel medewerkers als cliënten.

De strafrechtelijke keten
Tot de strafrechtelijke keten behoren onder meer de politie, het Openbaar Ministerie,
de rechters, de advocatuur, de reclassering, het Schadefonds Geweldsmisdrijven,
Slachtoffer in Beeld en het Centraal Justitieel Incassobureau. Onze rol is die van expert
die over slachtofferbelangen adviseert en deze bewaakt, als volwaardige en nevengeschikte ketenpartner. Dat betreft in de eerste plaats het schadeverhaal voor slachtoffers,
of dat nu via het (straf)recht wordt afgedaan of met een beroep op fondsen. Juridisch
medewerkers leveren vanuit de Slachtofferloketten en aan ZSM-tafels advies en ondersteuning aan slachtoffers; en advies aan OM en rechtbank ten behoeve van beslissingen
over de schadevorderingen. Daarnaast omvat de dienstverlening de begeleiding van
slachtoffers in het gehele traject van aangifte tot hoger beroep en strafuitvoering waarbij indien nodig andere partijen (advocaat) worden ingeschakeld.
Slachtoffers krijgen steeds meer rechten, bijvoorbeeld door de invoering van de
Europese richtlijn met betrekking tot minimumnormen voor slachtofferzorg.
Slachtoffers moeten de komende jaren in elke fase van de strafrechtelijke procedure
zodanig op deze rechten gewezen worden dat zij een bewuste keuze kunnen maken óf
en hoe zij daar gebruik van maken.
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Dat stelt eisen aan onze dienstverlening, maar ook aan die van ketenpartners.
Slachtofferhulp Nederland gaat deze samenwerking intensiveren.
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Instrumenten om dit te bereiken zijn:
■■

Deelname van Slachtofferhulpmedewerkers aan alle ZSM-tafels.

■■

Ondersteuning van slachtoffers vanuit alle Slachtofferloketten door juridisch medewerkers van Slachtofferhulp Nederland.

■■

Toegang voor Slachtofferhulpmedewerkers tot alle relevante informatie en systemen
die nodig zijn voor een goede dienstverlening.

■■

De verdere afstemming van slachtoffergerelateerde werkprocessen in de strafrechtelijke keten.

De calamiteitenketen
Tot de calamiteitenketen behoren bijvoorbeeld de veiligheidsregio’s, de GGD’s en de
GHOR- en PSHOR-structuur. De rol en positie van Slachtofferhulp Nederland variëren per
regio. Dat komt de efficiëntie en effectiviteit waarmee ketenpartners bij calamiteiten
opereren niet ten goede en is dus niet in het belang van slachtoffers. Wij werken daarom
toe naar een meer eenduidige rol bij de psychosociale en juridische hulpverlening bij
calamiteiten.
Instrumenten om dit te bereiken zijn:
■■

Het maken van landelijk uniforme afspraken met de partners in de calamiteitenketen
over ieders rol tijdens en na calamiteiten, inclusief afspraken over het uitwisselen
van gegevens van slachtoffers.

De verkeersketen
Tot de verkeersketen behoren onder andere aanbieders van juridische ondersteuning bij
letselschade zoals verzekeraars, advocaten, letselschadekantoren, juridisch adviseurs en
andere rechtshulpverleners. De keten komt bij Slachtofferhulp Nederland vooral in beeld
wanneer letselschadevraagstukken aan de orde zijn.
Doorverwijzing naar juridische dienstverleners moet de komende jaren op een transparante en toetsbare wijze vorm krijgen.
Instrumenten om dit te bereiken zijn:
■■

Een geactualiseerd doorgeleidingsbeleid waarvan de uitvoering strikt wordt
gecontroleerd.
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■■

Een letselschademonitor waarin kwaliteitsaspecten van de aanbieders van rechtshulpverlening voor het slachtoffer inzichtelijk worden gemaakt.

De kennisketen
Slachtofferhulp Nederland wil kruisbestuiving aanjagen tussen kennis uit de praktijk en
uit de academische wereld. We willen de daaruit voortkomende inzichten benutten voor
aanscherping en innovatie van onze dienstverlening en deze ook beschikbaar maken
voor relevante ketenpartners en subsidieverstrekkers/opdrachtgevers. Dienstverlening
aan slachtoffers is immers een kennisintensief product en slachtoffers hebben er recht
op dat dit in de pas loopt met de actuele stand van de wetenschap. Daarvoor knopen
we banden aan met kennisdisciplines als victimologie, rechtsgeleerdheid, psychologie/
psychiatrie, criminologie, crisis- en veiligheidsmanagement, informatie- en communicatiewetenschap en ethiek.
Instrumenten om dit te realiseren zijn:
■■

Nauwere betrokkenheid van externe, academische deskundigheid bij de organisatie
in de vorm van een multidisciplinaire klankbordgroep c.q. wetenschapscirkel om
systematisch relevante ontwikkelingen in beeld te krijgen, en nieuwe onderzoekslijnen en de vertaling van kennis naar toepassingen/diensten voor slachtoffers te
stimuleren.

■■

Continuering van de samenwerking tussen Slachtofferhulp Nederland, Intervict en
het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) om via symposia de domeinen van
wetenschappers, practitioners en beleidsmakers te verbinden.

■■

Het organiseren van minimaal twee studiedagen per jaar voor eigen medewerkers én
medewerkers van ketenpartners om relevante slachtofferthema’s uit te diepen en het
algemene kennisniveau te verhogen.

■■

Het ontwikkelen van digitale wegen voor kennisdeling.

■■

Het initiëren van minimaal drie onderzoeksprojecten op PhD-/postdoc-niveau met
een use inspired karakter: een combinatie van zowel fundamentele als toepassingsgerichte vragen
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Speerpunt 4
De organisatie verder
professionaliseren
Slachtofferhulp Nederland kiest voor een planmatige, systematische en samenhangende ontwikkeling van de organisatie. Bij het inrichten van processen en het verdelen
van taken is het vertrekpunt niet ‘wie behoort wat te doen’ maar ‘hoe bereiken we het
beste resultaat voor de cliënt’. Het beste resultaat voor de cliënt is hulp die tijdig en
effectief is en nauw aansluit bij zijn behoeften, situatie en mogelijkheden. Hieruit kan
voortvloeien dat concentratie en centralisatie van delen van de organisatie/dienstverlening gewenst zijn, terwijl in andere domeinen juist decentralisatie, differentiatie en
specialisatie nodig zijn.
Om het beste resultaat voor de cliënt te behalen moeten we medewerkers goed faciliteren. Dat betekent een bundeling van talent-, competentie- en prestatieontwikkeling. De
onderliggende gedachte is dat kennis, kwaliteiten en voorkeuren, competentieontwikkeling en deskundigheidsbevordering, takenpakket en workload, sturing, begeleiding en
intervisie, beoordeling en waardering integraal en systematisch in een dialogisch proces
gekoppeld zijn aan het gewenste resultaat, namelijk de optimale dienstverlening aan de
cliënt. Wij gaan onze medewerkers helpen te excelleren in hun werk en mogen daaraan
ook eisen stellen. Daarvoor hanteren we een integrale, resultaatgerichte benadering die
maatwerk mogelijk maakt wat betreft de ontwikkeling en inzet van mensen. Facilitering
omvat verder laagdrempelige en klantgerichte ondersteunende diensten en een adequate interne infrastructuur.
Deze professionaliseringsslag mag niet leiden tot onnodige bureaucratie. Het is onze
intentie om een op de medewerkers en partners georiënteerde organisatiecultuur te
creëren, waarin structuren, systemen, procedures en modellen slechts een gewaardeerd
middel zijn om het gezamenlijke doel te realiseren: het best mogelijke resultaat voor
het slachtoffer.
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Instrumenten om dit te bereiken zijn:
■■

Het ontwikkelen van een organisatiestructuur die Slachtofferhulp Nederland in staat
stelt haar rol als veelzijdige, flexibele dienstverlener zo effectief mogelijk te vervullen. Dit resulteert onder meer in een duidelijk geprofileerde ‘voordeur’ waar het
eerste contact met de cliënt – telefonisch én digitaal – tot stand komt, hetzij via een
actieve benadering, hetzij op eigen initiatief van het slachtoffer. Dit resulteert ook in
differentiatie en specialisatie in de backoffice (Algemene Dienstverlening, Juridische
Dienstverlening en casemanagement). Dat zal leiden tot varianten op bestaande
hulpverleningsmodellen en bundeling van deskundigheid, vaardigheid en affiniteit in
specifieke groepen medewerkers (bijvoorbeeld piketgroep, verkeersgroep, SamsonDeetmangroep, kind/jeugdgroep).

■■

Het voeren van een actief kwaliteitsbeleid, resulterend in een cultuur die gericht is
op continue verbetering van en innovatie in de dienstverlening, zowel op individueel
als op team-, afdelings- en organisatieniveau. Dat vraagt om kwaliteits- en prestatie-indicatoren, om collegiale audits, om het uitwisselen van kennis en ervaring van
medewerkers. Dat vraagt ook om een systematisch verbeter- en innovatieproces
(plan-do-check-act).

■■

Het neerzetten dan wel uitbouwen van beleid voor actieve competentie-, talent- en
prestatieontwikkeling, waarbij in ieder geval aandacht is voor deskundigheidsbevordering, registratie, periodieke toetsing en certificering van deskundigheid en een
jaarlijkse functioneringscyclus voor iedereen in de organisatie.

■■

Een optimale ondersteuning van de medewerkers van Slachtofferhulp Nederland
door daarop toegesneden ICT-voorzieningen.

3.2 Programmatische aanpak
De speerpunten die hiervoor zijn beschreven, zijn eigenlijk de wensen van de organisatie
voor de komende vier jaar: wat willen we in die periode bereiken? Ze komen voort uit
de analyse van recente en te verwachten ontwikkelingen, de kansen en bedreigingen

72

die daarin schuilen en de sterke en zwakke punten van onze organisatie. Elke wens of
prioriteit telt een aantal doelen en resultaten, waar mogelijk al vertaald in concrete
activiteiten. Een activiteit kan bijdragen aan het realiseren van doelstellingen onder
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verschillende speerpunten. Dat vraagt om een werkwijze die deze samenhang optimaal
benut. Een programmatische aanpak is daarvoor de beste keuze, te meer omdat met het
behalen van de doelen een lange looptijd is gemoeid.
Elk van de hierna beschreven programma’s heeft zijn eigen accent, waarin de verschillende domeinen van de dienstverlening te herkennen zijn. ‘Focus op de voordeur’ heeft
vooral betrekking op de Aanmelding, ‘Differentiatie in de dienstverlening’ heeft de
Algemene Dienstverlening als zwaartepunt. ‘Slachtofferexpert van aangifte tot executie’
en ‘Europese richtlijn implementeren’ richten zich op de Juridische Dienstverlening en
het laatste programma heeft de mensen en de organisatie tot doel.

Programma 1

Focus op de voordeur
De ‘voordeur’ of frontoffice van Slachtofferhulp Nederland bestaat uit de Centrale
Servicelijn, de afdeling Aanmelding/Actieve Benadering, het CMA en de website. Aan de
voordeur vindt het eerste contact met cliënten plaats. De kwaliteit van de diensten aan
de voordeur is allesbepalend voor de eerste indruk die slachtoffers van de organisatie
krijgen en of ze met ons in zee willen. De afgelopen jaren hebben we al aan de voordeur
gewerkt met de vernieuwing van de website en de centralisatie van de Servicelijn.
Onze voordeur heeft verschillende functies:
■■

(warme) ontvangst: een eerste luisterend oor, informatieverstrekking;

■■

etalage: de diensten op duidelijke en aansprekende wijze onder de aandacht van
(potentiële) cliënten brengen;

■■

vraagverheldering;

■■

doorgeleiding: doorverwijzing naar interne vervolghulp en/of externe partijen.

Voor het optimaal vervullen van deze functies geldt een aantal eisen. Goede informatieverstrekking vraagt om voortdurend actuele kennis van relevante onderwerpen en
ontwikkelingen. Vraagverheldering is een vak apart en vergt veel ervaring en deskundigheid. Verwachtingsmanagement is bepalend voor het succes van het vervolgtraject
van de cliënt, of het nu gaat om doorverwijzing naar externe partijen of naar onze eigen
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vervolghulp. Ten slotte moet de beschikbaarheid en continuïteit van de bezetting (aan
de telefoon of voor online dienstverlening) en van de informatie (op de website) gegarandeerd zijn.
De voordeur bestaat op dit moment uit een aantal losse onderdelen:
■■

de website (inclusief functionaliteiten als e-mail en in de toekomst ook chat) waarbij
een deel van de inkomende e-mail direct bij de regio’s terechtkomt;

■■

de Actieve Benadering, die regionaal is georganiseerd;

■■

de Centrale Servicelijn die vanuit Utrecht landelijk opereert en waarvan de medewerkers ook de Hulplijn Seksueel Misbruik (zowel telefoon als e-mail) bemensen;

■■

het Casemanagement Aanmeldpunt (CMA), eveneens een centrale dienst;

■■

medewerkers van de Juridische Dienstverlening die voor ZSM cliënten actief
benaderen;

■■

de jongerenwebsite www.ikzitindeshit.nl die een beperkte chatfunctie heeft waarvoor een speciale chatdesk bestaat.

Deze versnippering is ongewenst vanuit de gedachte dat de voordeur het visitekaartje
van Slachtofferhulp Nederland vormt. De kwaliteit van de voordeur bepaalt óf slachtoffers gebruik willen maken van de diensten die zij nodig hebben. Versnippering is ook
niet efficiënt. De voordeur moet zeer strak in de verf zitten. Dat is nu nog onvoldoende
het geval.
■■

Er is te weinig samenhang en afstemming tussen de verschillende diensten/producten van de frontoffice, verkokering.

■■

Er is een kunstmatig aandoende scheiding tussen de Actieve Benadering (decentraal),
de Centrale Servicelijn (centraal) en de digitale mogelijkheden om contact op te
nemen met Slachtofferhulp Nederland.

■■

Er is geen uniforme werkwijze met betrekking tot openingstijden, registratie en
benadering.

■■

Er is onvoldoende zicht op de aansturing van onderdelen van de frontoffice en hoe
op kwaliteit wordt gestuurd.

■■
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Er is onvoldoende zicht op het kennis- en competentieniveau van medewerkers
Actieve Benadering en op de behoefte aan (aanvullende) training specifiek voor het
profiel.
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■■

Er is een tekort aan medewerkers Actieve Benadering in sommige regio’s of periodes,
wat leidt tot verhoogde workload en achterstanden.

Het programma ‘Focus op de voordeur’ richt zich op de functionele en organisatorische
integratie van de verschillende onderdelen. Dat gebeurt via een aantal stappen:
■■

Doorlichting van de verschillende onderdelen van de frontoffice om inhoudelijke en
organisatorische verbeter- en verbindingspunten in kaart te brengen.

■■

Ontwerpen van een blauwdruk van de gewenste situatie. In deze blauwdruk dienen
zowel organisatorische, procesmatige en inhoudelijke aspecten aan de orde te
komen. Belangrijke vragen zijn onder meer: hoe is samenhang en uniformiteit in
werkwijze te bereiken en te borgen tussen onderdelen die fysiek gescheiden zijn,
en welke sturingsvisie past hierbij? Wat organiseren we centraal, wat decentraal?
Maar ook: wat is het geschikte moment om slachtoffers te benaderen; binnen twee
werkdagen of juist wat later, als de eerste schok wat voorbij is en er meer zicht is
op de gevolgen en eventuele behoeften? Is één contactmoment voldoende? De
blauwdruk bevat bovendien een duidelijke connectie met de internetstrategie van
Slachtofferhulp Nederland die de eerste helft van 2013 gereed komt.

■■

Het opstellen van een plan van aanpak waarin verbeter- en verbindingspunten worden vertaald naar activiteiten, inclusief een tijdspad, proceseigenaar en financiële
dekking (indien nodig in een aantal afzonderlijke projectplannen).

■■

Implementatie van het plan van aanpak, inclusief eventuele organisatorische aanpassingen (personeel, financieel, ICT) en revisie van onderliggende beleidstukken,
handleidingen, protocollen, functieprofielen en trainingsmateriaal.

Relevante onderwerpen voor de doorlichting en het blauwdrukontwerp zijn bijvoorbeeld:
■■

de verschillende contactmodaliteiten: telefonisch, digitaal, schriftelijk;

■■

openingstijden voor telefonische en digitale dienstverlening (kantooruren, avonduren, weekend);

■■

flexibiliteit van de bezetting: continuïteit en beschikbaarheid in relatie tot
werkvoorraad;

■■

vereiste competentie- en ervaringsniveau en borging hiervan;

■■

uitwisseling van gegevens met de politie (elektronische doorgifte);

■■

sociale kaart; aard van de couleur locale (kennis van regio, tongval van regio);
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■■

registratie (accuraat en eenduidig);

■■

infrastructuur en locatie;

■■

kosten (initiële kosten en structurele kosten).

Programma 2

Differentiatie in de dienstverlening
Waar we in de frontoffice toe moeten naar meer samenhang en een uniform kwaliteits
niveau, ligt het accent in de backoffice op differentiatie en specialisatie. Met behulp
van profielen en frames kunnen we meer maatwerk en efficiëntie in de dienstverlening
realiseren. Om die profielen samen te stellen, gebruiken we informatie uit verschillende
bronnen:
■■

De cliëntgegevens in Divos: patronen en profielen in kaart brengen door delict- en
persoonskenmerken te relateren aan afname van diensten.

■■

Kwalitatieve input van slachtofferpanels door inventarisatie van beelden over effectieve en niet-effectieve ondersteuning, inhoud en vorm van diensten.

■■

Het specifiek inventariseren van behoeften onder bepaalde doelgroepen. Van dergelijk
onderzoek zijn al veel resultaten beschikbaar, maar er blijven groepen buiten beeld.

■■

Informatie uit onderzoek onder cliënten, waarbij ervaringen met de dienstverlening
en de dienstverleners aan bepaalde kenmerken te koppelen zijn.

■■

Gebruik maken van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek.

■■

De ervaringen die we hebben opgebouwd in het dagelijkse contact met slachtoffers.

Een systematische ontginning van deze informatiebronnen en het uitwerken van de
resultaten tot bruikbare profielen is een belangrijke stap in de beginfase. Maar we gaan
niet de eerste jaren alleen aan onderzoek besteden om dan pas in actie te komen. Met
de kennis die momenteel beschikbaar is, kunnen we op korte en middellange termijn
al stappen zetten om via differentiatie en specialisatie te komen tot maatwerk met een
hogere opbrengst voor de cliënt.
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Daarbij kunnen we gebruik maken van vier aanknopingspunten: twee aan de vraagzijde (gebeurtenis en doelgroep) en twee aan de aanbodzijde (hulpverleningsmodel en
medewerker).
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De gebeurtenis (delict of incident). Kenmerken van het misdrijf, het verkeersongeval of
de calamiteit hebben invloed op de gevolgen ervan voor het slachtoffer en hoe hij/zij
die gevolgen ervaart, en zijn dus zeer relevant in relatie tot het leveren van maatwerk.
Dat is de komende jaren in ieder geval aan de orde wat betreft de volgende categorieën
gebeurtenissen.
Slachtoffers van seksueel misbruik in het verleden: een zeer beschadigde groep die
kampt met gevolgen en problemen op vele levensgebieden. Vaak hebben zij al een hele
gang door het hulpverleningscircuit achter de rug en paren ze een groot wantrouwen
aan soms onrealistische verwachtingen over hulpverlening. De neiging bestaat om deze
groep als uitbehandeld af te schrijven, maar Slachtofferhulp Nederland en de andere
partijen die zich hebben verenigd in het Netwerk voor Herstel zijn het aan hun stand
verplicht om te blijven zoeken naar een manier waarop deze groep toch de hand gereikt
kan worden. Daarbij gaat het om structurele aandacht en niet zozeer om oplossingen.
Van een wat andere orde is de aanleiding om de lijst met zeventig delictcategorieën die
de basis vormt voor de Actieve Benadering en de doorgifte van slachtoffergegevens door
de politie nog eens kritisch tegen het licht te houden. Met de start van de geautomatiseerde doorgifte van gegevens is het aantal te benaderen slachtoffers met tientallen
procenten gestegen, maar het aantal slachtoffers dat gebruik maakt van de vervolghulp
stijgt niet evenredig mee, integendeel. Nadere beschouwing leert dat de toename van
aanmeldingen vooral zit in low impact crime-zaken, terwijl een aantal zware delicten
buiten de automatische doorgifte blijft. Op basis van analyse van afname van diensten
kan de lijst met delictcodes voor actieve benadering worden herzien. Voor zover er een
dader in beeld is, zal een groot deel van deze zaken ook zijn beslag krijgen in ZSM. In
andere gevallen kan worden gekozen voor een informatieve e-mail in plaats van een
actieve telefonische benadering.
Een tweede aanknopingspunt is de doelgroep, waarbij persoonskenmerken het uitgangspunt zijn. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van verhoogde kwetsbaarheid vanwege
leeftijd, geestelijke of fysieke beperkingen, zwak sociaal netwerk en dergelijke. Leeftijd
of cultuur kunnen om een specifieke benadering vragen. Het effectief ondersteunen van
groepen met uiteenlopende kenmerken vergt een scherp oog voor inhoud en vorm van
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het hulpaanbod. In het voorgaande hoofdstuk is een aantal categorieën geïdentificeerd
die de komende jaren speciale aandacht verdienen.
Jongeren zijn een bijzondere doelgroep voor Slachtofferhulp Nederland. De reguliere
dienstverlening sluit qua inhoud en vorm bovendien niet voldoende aan bij hun
behoeften en belevingswereld. Expertise op het terrein van hulp aan jonge slachtoffers
is verspreid en Slachtofferhulp Nederland voert geen specifiek beleid op deze doelgroep.
Het aanbod moet ingebed zijn in een netwerk en tussen andere producten, vandaar de
urgentie om eerst het aanbod, de samenhang en de leemtes in kaart te brengen. In een
volgende fase komt het actualiseren en aanpassen dan wel uitbreiden van de huidige
dienstverlening aan bod op grond van de bevindingen en zo nodig met inzet van externe
expertise. In de derde fase volgen implementatie en evaluatie.
Op het domein van de verkeersslachtoffers heeft de dienstverlening zich de afgelopen jaren niet wezenlijk ontwikkeld. Oorzaak hiervan is mede het feit dat voor deze
categorie slachtoffers geen specifieke subsidie of projectgeld beschikbaar is. Waar voor
nabestaanden van moord en doodslag het succesvolle casemanagement is ontwikkeld,
zijn nabestaanden van verkeersslachtoffers aangewezen op de reguliere dienstverlening. Voor deze lacune in de dienstverlening is geen legitieme inhoudelijke reden aan
te voeren. Slachtofferhulp Nederland zal stappen zetten om in de komende periode de
dienstverlening na verkeersongevallen verder te ontwikkelen.
Een derde aanknopingspunt is het hulpverleningsmodel: dat kent, zoals eerder geconstateerd, betrekkelijk weinig ‘smaken’. Grosso modo verlenen de onbetaalde medewerkers de kortdurende, generalistische hulpverlening en concentreren de beroepskrachten
zich op de specialistische en/of langdurige, intensieve hulpverlening.
Meer maatwerk bieden vraagt om meer variatie. Bijvoorbeeld ‘casemanagement light’
voor bepaalde groepen kwetsbare slachtoffers, waar veerkracht en het eigen vermogen om de gevolgen van het misdrijf of ongeval af te handelen zeer beperkt zijn. Het
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gevolgencomplex is niet zo groot dat het de inzet van een casemanager rechtvaardigt,
maar toch is een langduriger en intensievere vorm van hulp nodig en moet tot op
zekere hoogte een regierol worden vervuld. Een andere modus is langdurige, maar zeer
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laagintensieve ondersteuning. Daarbij staat het geven van aandacht centraal, bijvoorbeeld een telefoontje of gesprek op gezette tijden.
Een tweede aspect waar de differentiatie in de dienstverlening nog achterblijft bij de
actuele stand van zaken in de samenleving, is het feit dat ons aanbod sterk focust op
face-to-facecontact en mindere mate telefonisch contact. De digitale dienstverlening
is nog onvoldoende van de grond gekomen. We hoeven niet voorop te lopen, maar de
huidige achterstand op het gebied van e-support is echt te groot en - kort door de bocht
- kost klanten. Niet alleen de inhoud, ook de vorm waarin diensten worden aangeboden
heeft een impliciet selectiemechanisme: slachtoffers die geen behoefte hebben aan
persoonlijk contact hebben nu geen echt alternatief als ze toch gebruik zouden willen
maken van bepaalde diensten. Zij haken af.
De eerste stappen op dit pad zijn gezet. De website is vernieuwd om meer aan te sluiten
bij de behoeften en de beleving van slachtoffers en algemeen publiek. Onlangs is een
forum online gegaan waar slachtoffers (anoniem) hun ervaringen kunnen delen, vragen
kunnen stellen en tips kunnen uitwisselen. Daarnaast is www.slachtofferzelfhulp.nl in
de lucht, met informatie over reacties op een ingrijpende gebeurtenis (psycho-educatie)
en een impactmeter, waarmee slachtoffers een indicatie kunnen krijgen of hun reacties
en klachten binnen de bandbreedte van de normale reacties op een abnormale gebeurtenis liggen, of dat het verstandig is naar een huisarts te gaan. De komende jaren moet
e-support verder tot ontwikkeling worden gebracht, en samenhang met technische ontwikkelingen binnen de organisatie (bedrijfsvoering). De eerste stap is een vernieuwde
internetstrategie die de koers zal uitstippelen voor verdere, integrale ontwikkeling.
Ten slotte, en dat is het vierde aanknopingspunt, vraagt het leveren van maatwerk
(bijvoorbeeld in nieuwe hulpverleningsvarianten) noodzakelijk om meer differentiatie
in profielen van medewerkers. Wat betreft de onbetaalde medewerkers is de afgelopen
jaren een ontwikkeling te zien van de allround onbetaalde medewerker die alle facetten van de dienstverlening (praktisch, psychosociaal en juridisch) diende te beheersen,
naar het werken in profielen Aanmelding, Algemene Dienstverlening of Juridische
Dienstverlening (een combinatie van maximaal twee profielen is mogelijk). Naast de
algemene en profieltraining volgen de medewerkers verdiepingstrainingen (bijvoorbeeld
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kinderen/jongeren, verkeer). In de praktijk zullen medewerkers hun eigen voorkeuren
en vaardigheden hebben of ontwikkelen voor bepaalde aspecten van de dienstverlening
dan wel bepaalde doelgroepen. Er is echter geen systeem om achtergrond, gevolgde
opleidingen/trainingen, verworven competenties en ervaring, en affiniteiten vast te
leggen ten behoeve van een gerichte inzet van onbetaalde medewerkers in subdisciplines. En een gerichte inzet is onvermijdelijk verbonden aan differentiatie van diensten
en hulpverleningsmodellen om een hoog niveau van maatwerk te kunnen leveren aan
cliënten uit verschillende doelgroepen.
Een logische volgende stap is om naast de profielen een aantal ‘groepen’ te formeren
om vaardigheden, affiniteit, ervaring en kennis op een bepaald thema of doelgroep te
bundelen en gericht verder te ontwikkelen. Al eerder is de piketgroep voorbij gekomen,
en een groep van gespecialiseerde medewerkers ten behoeve van de hulp aan slachtoffers van seksueel misbruik in het verleden. Daarnaast zijn er ideeën voor speciaal
aan het casemanagement gekoppelde onbetaalde medewerkers en een groep gericht
op jongeren. Zoals gezegd is ondersteunend aan deze ontwikkeling een systematische
inventarisatie van affiniteit, achtergrond, kennis- en vaardigheidsniveau van medewerkers. Dit punt zal nader worden besproken bij programma 5: Versterken en beter
benutten van kenniskapitaal.

Programma 3

Slachtofferexpert van aangifte tot executie
Slachtoffers hebben steeds meer rechten. Slachtofferhulp Nederland is binnen de
strafrechtelijke keten de partij die het slachtoffer daarover informeert en ondersteuning
biedt bij het verwezenlijken van die rechten. Dit geldt in het bijzonder voor het verhalen
van de schade op de dader.
In de opsporings- en vervolgingsfase helpen onze medewerkers het slachtoffer bij het
inventariseren van zijn schade. Die inventarisatie kan in de opsporingsfase leiden tot
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onmiddellijke vergoeding van de schade door de dader, in de vervolgingsfase tot een
beslissing van de officier van justitie over de hoogte van de schadevergoeding die de
dader aan het slachtoffer moet betalen. Wanneer het tot een rechtszaak komt, kan de
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rechter de dader een schadevergoedingsmaatregel opleggen.
Behalve aan een schadevergoeding kan het slachtoffer behoefte hebben aan een andere
vorm van herstel, namelijk een gesprek met de dader waarin het slachtoffer kennis
neemt van de motieven die de dader tot zijn misdrijf hebben gebracht en eventuele
excuses van de dader kan accepteren. In een dergelijk gesprek kan ook worden gekomen
tot afspraken over het, al dan niet financieel, vergoeden van de schade. Dan praten we
over herstelbemiddeling. Uitgangspunt is dat wij het slachtoffer faciliteren om hierover
een goed geïnformeerde, vrije keuze te maken.
Slachtofferhulp Nederland wil samen met de ketenpartners een visie uitwerken op een
strafrecht waarin de positie van het slachtoffer tot zijn volle recht komt, zonder de rechten van verdachte/dader aan te tasten. Herstelrecht vormt daarvan een onlosmakelijk
onderdeel.

Programma 4

Europese richtlijn implementeren
De Europese Unie heeft in 2012 een richtlijn met minimumnormen voor de rechten,
ondersteuning en bescherming van slachtoffers van criminaliteit opgesteld. Over drie
jaar moet ook Nederland aan die richtlijn voldoen. De richtlijn bevat bepalingen over:
■■

het verstrekken van informatie en ondersteuning aan het slachtoffer;

■■

zijn deelname aan de strafprocedure;

■■

de bescherming en erkenning van slachtoffers met specifieke
beschermingsbehoeften;

■■

de opleiding van functionarissen in de strafrechtelijke keten die met slachtoffers in
aanraking komen.

De implementatie van de richtlijn gaat gepaard met letterlijk tientallen uitvoeringsvraagstukken. Slachtofferhulp Nederland wil nauw betrokken zijn bij de implementatie,
om eraan bij te dragen dat de minimumnormen niet alleen in formele zin gestalte
krijgen, maar ook op een manier die past bij de behoeften en mogelijkheden van het
slachtoffer.
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Programma 5

Versterken en benutten van kenniskapitaal
De inzet van dit programma is om beter toegang te krijgen en veel meer dan nu gebruik
te kunnen maken van kennis en expertise die zowel binnen de organisatie als bij externe
bronnen aanwezig is. Dat is in het belang van de kwaliteit van de slachtofferzorg en het
slachtofferbewustzijn op verschillende domeinen in de samenleving.
Samenwerking met externe partijen: in toenemende mate weten wetenschappelijke
instituten ons te vinden en met vrijwel alle universiteiten in Nederland zijn er contacten, en soms zelfs intensief, zoals met Universiteit Tilburg en de Vrije Universiteit
Amsterdam. De samenwerking helpt ons bij de beantwoording van fundamentele en
praktische vraagstukken met betrekking tot de dienstverlening aan slachtoffers. Wij
kunnen voor onderzoekers een aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn omdat we veel
expertise hebben, hen kunnen helpen bij het verzamelen van onderzoeksmateriaal en
hen in contact kunnen brengen met slachtoffers.
Bij de beschrijving van de speerpunten zijn al een aantal activiteiten genoemd voor een
betere uitwisseling en samenwerking tussen externe kennispartners en Slachtofferhulp
Nederland:
■■

De oprichting van een wetenschappelijke klankbordgroep.

■■

Het organiseren van kennis events waarbij de ontmoeting tussen de academische
wereld en de praktijk centraal staat (Nederlands-Vlaamse Victimologiedagen), en het
actief participeren in kennisevents van andere partijen (symposia, expertmeetings).

■■

De profilering van Slachtofferhulp Nederland als academic workplace, waarbij de
organisatie proactief samenwerking zoekt met academische instituten om promotieen postdoc-onderzoek te faciliteren.

Kennisontwikkeling in de organisatie: het begrip ‘kennis’ is breed op te vatten (genoten opleidingen en trainingen, (eerder verworven) competenties, vaardigheden, ken-
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nisniveau van relevante thema’s en ervaring op relevante onderdelen, zoals het aantal
zaken dat een medewerker heeft behandeld) en kennisontwikkeling is een permanent
proces (education permanente). Een systematische benadering van kennisontwikkeling
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binnen de organisatie voorziet in:
■■

Toetsing en certificering van kennis. Periodiek dient op essentiële onderdelen het
kennisniveau te worden getoetst en zo nodig geactualiseerd. Analoog aan werkers in
de medische zorg of de advocatuur kan gedacht worden aan een jaarlijks te behalen
aantal ‘punten’, die zijn gekoppeld aan trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering, of aan het opbouwen van ervaring in de vorm van aantal afgehandelde zaken naar soort.

■■

Ontwikkeling van een individueel medewerkersportfolio waarin affiniteit (met
bepaalde delen van de dienstverlening/doelgroepen), opleidingen en specialisaties,
(eerder verworven) competenties, en ervaringen (bijvoorbeeld het aantal zaken van
een bepaalde soort) worden geregistreerd. Het doel van zo’n portfolio is tweeledig:
de ondersteuning van de ontwikkeling van medewerkers en een betere afstemming
op de behoeften van organisatie en van de medewerker; en het creëren van een
instrument voor het gericht inzetten van expertise van medewerkers.

■■

Uitbreiding en verdieping van het curriculum van de Slachtofferhulpacademie in
relatie tot nieuwe of veranderende kennisbehoeften als gevolg van de differentiatie
van doelgroepen, diensten en hulpverleningsmodellen. Dat gebeurt waar nodig in
samenwerking met externe partijen als Intervict en MOVISIE.

■■

De wenselijkheid van digitale ondersteuning van de kennisontwikkeling (bijvoorbeeld e-learning) behoeft weinig betoog. Voordelen zijn dat het permanente karakter
van kennisontwikkeling beter te realiseren is, dat er meer maatwerk mogelijk is en
dat e-learningtools ook allerlei nieuwe mogelijkheden bieden.

3.3 Tot besluit
Slachtofferhulp Nederland kiest de komende jaren voor kwaliteit ten behoeve van haar
cliënten. Daarbij hoort een hechtere samenwerking in de keten vanuit een erkende rol
en positie. We hebben dat vertaald in vier heldere speerpunten en een programmatische
aanpak om die te realiseren. Veel details zijn nog niet uitgewerkt. Een meerjarenbeleidsplan geeft de grote lijnen aan, de stip op de horizon die medewerkers inspireert om zich
in te zetten voor de gezamenlijk gemaakte keuzes.
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Een zekere flexibiliteit is daarnaast wenselijk, omdat in de komende vier jaar van alles
kan gebeuren waarvan de consequenties nu niet zijn te voorzien. Dit meerjarenbeleidsplan is dan ook een dynamisch document, dat op gezette tijden besproken wordt
en waar nodig bijgesteld en geactualiseerd. Fasering en uitwerking van de programma’s krijgen hun beslag in de afzonderlijke jaarplannen van de organisatie en in
projectplannen.
‘Kwaliteit voor Slachtoffers. Hulpverlening op maat – samenwerking in de ketens’ luidt
een nieuwe fase in voor de ontwikkeling van de organisatie. Het doel is de best mogelijke dienstverlening aan slachtoffers. Wanneer we over vier jaar de resultaten evalueren,
moet de conclusie zijn dat daarin een nieuwe en belangrijke mijlpaal is bereikt.
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