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Voorwoord 
 
 

 

Wanneer personen bij herhaling slachtoffer worden van eenzelfde type criminaliteit 
(bijvoorbeeld inbraak, geweld, diefstal) heeft dit een zware impact. Het vertrouwen 
van mensen wordt aangetast, in zichzelf, in de veiligheid van de (woon)omgeving, 
maar ook in politie en justitie (Pemberton en Van Driel, 2004).  
 
In 1996 verscheen bij het m inisterie van Justitie een verkennende studie naar het fe-
nomeen herhaald slachtofferschap. Hierin wordt het belang van beleid ter preventie 
van herhaald slachtofferschap benadrukt: door preventieactiviteiten te richten op de-
genen die eerder slachtoffer zijn geworden, wordt een aanzienlijk deel van het totale 
slachtofferschap bestreken en worden bovendien de inspanningen geconcentreerd 
waar de behoefte het grootst is . Onderzoek toont namelijk aan dat de kans op herha-
ling toeneemt naarmate iemand vaker slachtoffer is geweest en dat de kans op her-
haling het grootste is in de periode vlak na eerder slachtofferschap (Hakkert, 1996). 

In dit rapport wordt een project van Slachtofferhulp Nederland (SHN) geëvalueerd 
waarin het ontwikkelen van een preventief aanbod voor (herhaalde) slachtoffers  cen-
traal staat. De opzet van het project wordt beschreven, het proces van de uitvoering 
wordt geëvalueerd evenals  de bereikte resultaten.  
 
Parallel aan deze projectevaluatie is een literatuurstudie uitgevoerd. De literatuurstu-
die beschrijft het internationale kenniskader waarbinnen het hier geëvalueerde pro-
ject zijn positie heeft. Voor een meer inhoudelijke beschouwing van de problematiek 
van herhaald slachtofferschap wordt hiernaar verwezen.   
Hier is het van belang te benadrukken dat het geëvalueerde project een belangrijke 
baanbrekende betekenis heeft (of in ieder geval: kan hebben). Hoewel in 1996 al na-
drukkelijk aandacht werd gevraagd voor de problematiek van herhaald slachtoffer-
schap zijn er in Nederland nog weinig serieuze pogingen gedaan om kennis te verta-
len naar concrete preventieactiviteiten; dit project vormt daarop een uitzondering. Wij 
hopen dat de projectevaluatie het mogelijk maakt de juiste vervolgkeuzes te formule-
ren.  

Graag willen wij allen danken die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandko-
ming van de evaluatie. In het bijzonder Sonja Leferink willen wij hier noemen; zij was 
onze contactpersoon bij SHN en heeft ons zowel bij het verzamelen van relevante 
projectgegevens als bij het uitzetten van enquêtes  bijgestaan. Daarnaast zijn de on-
derzoekers de leden van de begeleidingscommissie bijzonder erkentelijk voor hun 
waardevolle bijdrage aan de totstandkoming van dit rapport. 

Tilburg, maart 2008 

Monique Bruinsma, Jolijn van Haaf, Jorine de Muijnck, Maarten Kunst 
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Samenvatting 
 

In dit rapport wordt het project Herhaald slachtofferschap geëvalueerd. Dit project werd in de jaren 
2004 tot en met 2007 in de regio Limburg uitgevoerd onder leiding van Slachtofferhulp Nederland 
(SHN). Doelstelling van het project was:  

Het op doelmatige wijze bijdragen aan het verminderen van (de negatieve effecten van) criminaliteit 
door slachtoffers te adviseren en te ondersteunen bij het voorkomen van toekomstig slachtofferschap.  
 
Het ministerie van Justitie heeft het project financieel ondersteund en wil met de resultaten van de 
evaluatie kunnen beslissen over mogelijkheden voor vervolg(subsidies). Als centrale vraag voor de 
evaluatie werd geformuleerd: ‘In hoeverre is het Limburgse project Herhaald slachtofferschap op de 
aspecten plan, proces en eerste resultaten veelbelovend te noemen in termen van toekomstige pre-
ventie van herhaald slachtofferschap van de delicten waarop het zich richt?’  
Om deze vraag te beantwoorden, zijn verschillende onderzoeksmethoden gecombineerd. Alle be-
schikbare bronnen, zoals startdocumenten, projectplannen en vergaderverslagen zijn bestudeerd om 
een beeld te krijgen van het verloop van het project. Dit is gevolgd door een empirisch onderzoek; er 
zijn met betrokkenen interviews afgenomen, en er zijn enquêtes uitgezet onder medewerkers van 
SHN en politie, en onder slachtoffers. De evaluatie omvatte drie onderdelen, een planevaluatie, een 
procesevaluatie en een outputevaluatie.  

In het onderstaande worden, na een korte beschrijving van het project, de resultaten van de drie eva-
luatieonderdelen besproken. 

 

Korte beschrijving van het project 
 
Herhaald slachtofferschap werd in het project gedefinieerd als het meer dan eenmaal slachtoffer wor-
den van vermogensdelicten ofwel geweldsdelicten binnen een periode van 12 maanden. De focus van 
het project was  gericht op het voorkomen van herhaald slachtofferschap en op het realiseren van ex-
tra opvangaandacht voor personen die reeds herhaald slachtoffer waren (in het werkgebied van het 
project: de regio Limburg). 

Bij de start van het project werd het project onderverdeeld in twee fasen, een generieke en een speci-
fieke. De eerste, generieke fase richtte zich op 1)  het creëren van bewustwording van herhaald 
slachtofferschap bij de partners in de veiligheids - en strafrechtsketen, 2) het bevorderen van signale-
ring van eerder slachtofferschap en van doorverwijzing door de politie van slachtoffers naar SHN, en 
3) het bieden van ondersteuning aan slachtoffers en adviseren van slachtoffers ter voorkoming van 
‘nieuw’ slachtofferschap.  

De tweede fase was de specifieke fase. Deze zou in de tijd volgen op de generieke aanpak, zodat de 
opgedane kennis  hier kon worden ingezet. Op basis van informatie over de aard en omvang van her-
haald slachtofferschap in de regio, wilde men bepaalde regiospecifieke doelgroepen en delicten kun-
nen aanwijzen. Voor deze specifieke doelgroepen wilde men vervolgens deelprojecten kunnen opzet-
ten, gericht op het voorkomen van herhaling van slachtofferschap.  
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Aan deze fasen en hoofddoelen werden in het de loop van het project elf projectdoelen opgehangen 
waarop activiteiten werden ontplooid. In de onderstaande tabel wordt een overzicht gepresenteerd 
van deze projectdoelen, van de uitgevoerde activiteiten en van de betrokken uitvoerende instanties.  

Tabel 1: Overzicht van de projectdoelen, de gerealiseerde activiteiten en betrokken uitvoerende instanties 

Fase Projectdoelen Gerealiseerde activiteiten Organisatie 

Generieke 
fase 

1. Bevorderen van bewustwording in de 
politieorganisatie 

Medewerkers van beide Limburgse politiekorp-
sen hebben een training gevolgd waarbij her-

haald slachtofferschap aan de orde is geweest. 
Vorm en inbedding verschilden tussen de twee 
korpsen.  

Politie 

 2. Bevorderen van bewustwording onder 
medewerkers van SHN 

Voor verschillende typen medewerkers van SHN 
zijn aparte trainingen ‘bewustwording herhaald 
slachtofferschap’ en ‘werken met herhaald 

slachtoffers’ georganiseerd.  

SHN 

 3. Bevorderen van bewustwording in de 
andere ketenorganisaties  

Enkele medewerkers van ketenpartners hebben 
deelgenomen aan de training van de politie. 

Binnen de eigen organisatie hebben ketenpart-
ners hun medewerkers geïnformeerd over het 
project via werkoverleg en/of nieuwsbrieven. 

Gemeenten zijn per brief (burgemeesters) en 
tijdens regionaal overleg (veiligheids-
coördinatoren) geïnformeerd.  

Overige 
ketenpart-

ners 

 4. Registratie van het aantal herhaalde 
slachtoffers in politiesystemen 

In politieregio Limburg-Noord is een aanpassing 
van het systeem gerealiseerd die agenten ertoe 
aanzet om naar herhaald slachtofferschap te 

vragen en hierover te registreren.  

Politie 

 5. Doorverwijzing door politie van herhaalde 
slachtoffers naar SHN 

Tijdens de politietraining is aandacht besteed 
aan doorverwijzing. In Limburg-Noord wordt 

d.m.v. een pop-up op het project HS en een 
folder gewezen. Beide korpsen reiken de folder 
HS uit en informeren slachtoffers over SHN.   

 

 6. Signaleren en registreren bij SHN Aan het signaleren en bevragen van herhaald 
slachtofferschap is aandacht besteed in trainin-
gen. Bestaande registratieformulieren en het 

registratiesy steem Regas zijn aangepast. 

SHN 

 7. Aandacht voor bejegening van herhaalde 
slachtoffers 

Tijdens de politietrainingen is aandacht besteed 
aan bejegening; bij het ene korps in brede zin en 

bij het andere specifiek van herhaalde slachtof -
fers.  

Politie 

 8. Advies en ondersteuning van herhaalde 

slachtoffers door SHN 

Vrijwilligers van SHN zijn, ondersteund door 

teamleiders, de nieuwe dienst “preventiegesprek” 
gaan verlenen.  

SHN 

 9. Herstel van vertrouwen van herhaalde 

slachtoffers in justitie 

Er is bij parketsecretarissen en officieren van 

justitie in Limburg aandacht gevraagd voor 
herhaald slachtofferschap en op gewezen dat HS 
meegenomen kan worden bij opsporings- en 

vervolgingsbeslissingen.  

OM 

Specifieke 
fase 

10. Inzet van de kennis van herhaald slacht-
o f ferschap in de opsporing  

- Politie 

 11. Opzetten van gerichte preventieprojecten 
door de gemeente 

De gemeente Venlo laat zich door het project HS 
informeren over passende maatregelen in het 
kader van inbraakpreventie.  

Gemeente 
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Resultaten planevaluatie 
 
Veel van de beoogde activiteiten en maatregelen hadden betrekking op het creëren van randvoor-
waarden waaraan moest worden voldaan, alvorens tot het implementeren van concrete preventie-
maatregelen kon worden overgegaan. De opbouw van het project in twee fasen berustte op de prakti-
sche overweging dat de resultaten uit de eerste fase konden worden gebruikt bij de nadere invulling 
van de tweede fase.  

Voor wat betreft de samenhang tussen de verschillende projectonderdelen in de eerste, generieke fa-
se, had men met name aandacht voor het verband tussen bewustwording en gedragsveranderingen 
zoals het beter identificeren (en registreren) van gevallen van herhaald slachtofferschap, het doorver-
wijzen van herhaalde slachtoffers en het verstrekken van preventieadviezen. Door informatie omtrent 
herhaald slachtofferschap te presenteren als taakrelevante informatie werd getracht de bewustwor-
ding te vergroten en deze gedragsveranderingen te initiëren.  

In meer algemene zin gold als aanname dat het bieden van preventie-informatie aan (herhaalde) 
slachtoffers vlak na het misdrijf aansluit op een behoefte van slachtoffers en dat slachtoffers geneigd 
zijn die informatie ook te gebruiken om preventiemaatregelen te treffen. Voor deze veronderstelling 
bestaat empirische evidentie. 

De verwachtingen die men koesterde voor wat betreft de impact van geplande preventieactiviteiten op 
het gedrag van (bepaalde typen) slachtoffers werd in projectnotities niet nader geconcretiseerd. Het 
feit dat men nauwelijks is toegekomen aan de uitwerking van delictspecifieke maatregelen in de ge-
plande specifieke fase is hier debet aan.  

De beslissing om meerdere ketenpartners bij het project te betrekken was op basis van eerdere erva-
ringen in het buitenland gerechtvaardigd, maar had, althans voor wat betreft de generieke aanpak, 
gepaard moeten gaan met het maken van concrete afspraken omtrent de regievoering over het pro-
ject. De verwachte bijdrage van andere ketenpartners (in het bereiken van projectdoelen) werd te 
weinig concreet gemaakt in het project. 

 

Resultaten procesevaluatie 

Wanneer de gerealiseerde activiteiten geconfronteerd worden met de plannen die aan het project ten 
grondslag lagen, kan geconstateerd worden dat voornamelijk de eerste, generieke fase van het pro-
ject een nadere uitwerking heeft gekregen. Men is nauwelijks toegekomen aan de uitwerking van de-
lictspecieke maatregelen (in de geplande ‘specifieke fase’). Het project is hiermee niet conform het te-
voren opgestelde plan uitgevoerd. Gedurende het project zijn verschillende geplande activiteiten bij-
gesteld, of op andere wijze uitgewerkt. Dit heeft ertoe geleid dat de focus van het project is verscho-
ven 1. van een project van (en door) de gehele keten naar een project van voornamelijk SHN en poli-
tie, 2. van een project waarin de ontwikkeling van het werken met delictspecifieke risicoprotocollen 
aandacht zou krijgen, naar een project waar een meer algemene preventiebenadering van slachtof-
fers werd ontwikkeld, en 3. van een project gericht op methodiekontwikkeling naar een project gericht 
op het verkennen en scheppen van de juiste voorwaarden om te komen tot methodiekontwikkeling. 
Het is niet uit de projectnotities gebleken dat bijstellingen altijd een bewuste keuze zijn geweest.  

Zowel op het niveau van projectorganisatie als op het niveau van de inhoudelijke aansturing van het 
project was sprake van een gebrek aan regie, waardoor plannen (en ook doelgroepdefinities), vanwe-
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ge eigen opvattingen van trainers, politiechefs en betrokken vrijwilligers , gaandeweg verwaterden. Het 
project heeft hierdoor niet haar explorerende karakter kunnen waarmaken waar het gaat om de op-
bouw van kennis over effectieve slachtofferbenaderingen gericht op voorkomen van toekomstig 
slachtofferschap. Omdat er geen sprake was van een gevoerde registratie van de verschillende wij-
zen waarop preventiegesprekken werden ingevuld en ook niet van een evaluatie van de bereikte re-
sultaten per slachtoffer, heeft het project geen informatie gegenereerd over wat wel en niet werkt in 
het adviseren en ondersteunen bij het voorkomen van toekomstig slachtofferschap. De generieke fase 
heeft hierdoor niet de gewenste functie gehad van voorfase voor een specifieke fase.  

De keuze om bijzondere aandacht te besteden aan het voorkomen van herhaald slachtoffers chap 
wordt door personen en partijen betrokken bij de uitvoering van het project of projectonderdelen zon-
der meer als positief beoordeeld. De aparte aandacht die binnen het project uitgaat naar personen 
die, meer specifiek, vallen onder de definitie herhaalde slachtoffers, ligt evenwel gevoelig. Niet alle 
projectbetrokkenen blijken het in het eerste jaar van het project eens te kunnen worden over het be-
lang van een aparte benadering voor personen die reeds meerdere malen slachtoffer werden van 
vermogens - of geweldsdelicten, ten opzichte van de algemene lijn van aandacht voor “eerste slachtof-
fers” binnen SHN. In het project kiest men er vervolgens voor om de ontwikkelde methodiek van pre-
ventiegesprekken eerst breed toe te passen (voor eerste en voor herhaalde slachtoffers) en het ont-
wikkelen van specifieke benaderingswijzen voor bijzondere subdoelgroepen van slachtoffers (waar-
onder wellicht: herhaalde slachtoffers) als een vervolgstap te beschouwen.   

SHN heeft in het project ervaren dat verschillende vrijwilligers weerstand hebben tegen de nieuwe 
vorm van ondersteuning, waarbij de nadruk ligt op het vergroten van weerbaarheid. Hun grootste be-
zwaar richt zich op de eigen verantwoordelijkheid die aan slachtoffers wordt toegekend. Zij vrezen dat 
slachtoffers het gevoel zullen krijgen dat het hun schuld is dat zij (opnieuw) slachtoffer zijn geworden. 
Een angst die onterecht lijkt, zo kunnen we op grond van de enquête onder slachtoffers die een pre-
ventiegesprek voerden in Limburg constateren. Feit is, dat deze vrijwilligers zich meer op hun gemak 
voelen bij de oorspronkelijke werkwijze van SHN die zich primair richt op verwerking en het voorko-
men van langdurige traumatis ering. 

Hoewel de breedte van het project, qua aantal partners en activiteiten, mede was ingegeven door de 
aanname (op basis van de literatuurverkenning) dat een meervoudige aanpak van herhaald slachtof-
ferschap het meest effectief is, is de synergie van het geheel niet gebleken. Het project is met name 
een project geworden van SHN en politie; de bijdrage van andere ketenpartners (in het bereiken van 
projectdoelen) kwam nauwelijks van de grond. 

Voortvloeiend uit geconstateerde successen en knelpunten in het uitvoeringsproces en op grond van 
de waardering van projectactiviteiten door medewerkers en slachtoffers kunnen de volgende ‘lessen’ 
worden getrokken: 

o Een eerste les is dat juist bij dit type innovatieve projecten, met het oog op kennisopbouw, 
bewaakt moet worden dat gehanteerde werkwijzen goed worden vastgelegd en dat gerea-
liseerde gedragsverandering (bij slachtoffers, maar ook bij medewerkers) systematisch 
wordt geëvalueerd.  

o Een tweede les is dat wanneer gestreefd wordt naar de ontwikkeling van een nieuwe be-
naderingswijze van slachtoffers er nadrukkelijk (en continu) moet worden aangestuurd op 
het realiseren van een uniforme werkwijze. Bij het hier geëvalueerde project liet de aanstu-
ring van vrijwilligers van SHN en van politiemedewerkers ruimte open voor eigen interpre-
taties van doelen en van werkwijzen. Hierop werd onvoldoende gemonitord en bijgestuurd, 
waardoor geen sprake was van een (te evalueren) uniforme werkwijze.  

o Een derde les is het focussen van de aandacht. De doelstelling ‘het voorkomen van her-
haald slachtofferschap’ is breed en werd bij het geëvalueerde project gedurende de loop-
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tijd van het project op allerhande manieren aangehaakt bij andere thema’s en projecten. 
Misschien was het beter geweest om minder breed te beginnen, maar juist te starten met 
de ontwikkeling van één (of enkele) concrete preventiemaatregelen. 

o Een vierde les is de noodzaak van het gezamenlijk en vanuit de centrale doelstelling van 
het project operationaliseren van opdrachten voor samenwerkingspartners. Dit is in Lim-
burg onvoldoende gebeurd: OM, Reclassering en ook gemeenten werden vrij gelaten in de 
wijze waarop zij investeringen pleegden gerelateerd aan het project; waarna vervolgens 
niet werd geconcretiseerd of investeringen voldoende waren in het kader van het project of 
naar verwachting voldoende effect zouden sorteren.      

o Een vijfde les is het belang van het betrekken van wetenschappers bij soortgelijke projec-
ten gericht op gedragsverandering bij slachtoffers, niet alleen bij de opstart, maar juist ook 
bij de uitwerking en monitoring van werkwijzen. Bij het Limburgse project verloor het pro-
ject gaandeweg zijn wetenschappelijke basis  en zijn fundamentele keuzen in de benade-
ring van slachtoffers uiteindelijk zonder theoretische grond genomen.  

o Een zesde les is de noodzaak van aanpassing van het aangifteproces van de politie voor 
een goede regis tratie van herhaald slachtofferschap. De wijze waarop dit zou moeten ge-
beuren verdient nadere operationalisering.    

o Een zevende les is dat het realiseren van aanpassingen in de politieregistratie veel tijd kost 
en de meerwaarde en het gebruik ervan in het project zorgvuldig moeten worden afgewo-
gen. Achteraf bezien had men wellicht pragmatischer kunnen omgaan met de moeizame 
realisatie van registratiewijzigingen en hadden ook los daarvan – bijvoorbeeld op basis van 
de ervaringen van vrijwilligers en meningen van slachtoffers – eerder al specifieke benade-
ringswijzen (voor specifieke doelgroepen binnen de totale groep herhaalde slachtoffers) 
ontwikkeld kunnen worden. Gelet op de hoofddoelstelling van het project zou dit wenselijk 
zijn geweest. 

 
 
Resultaten outputevaluatie 

De output van het project werd reeds gepresenteerd in de bovenstaande tabel 1, in de kolom ‘gereali-
seerde activiteiten. Kort samengevat zijn er de volgende concrete resultaten van het project:  

• er werd een training ontwikkeld voor politiefunctionarissen gericht op het bereiken van bewus t-
wording over herhaald slachtofferschap,  

• er werden trainingen ontwikkeld voor vrijwilligers van SHN over ‘werken met herhaalde slachtof-
fers’ en voor medewerkers van SHN gericht op het bereiken van bewustwording van de proble-
matiek van herhaald slachtofferschap,  

• er werd een nieuwe werkwijze (inclusief handboek) uitgewerkt voor vrijwilligers van SHN, gericht 
op het kunnen voeren van ‘preventiegesprekken’ met (herhaald) slachtoffers, 

• er werd een aanpassing van de basisregistratie van de politie uitgewerkt die kan ondersteunen in 
het bijeenbrengen van relevante informatie over herhaald slachtofferschap voor SHN,  

• er werd foldermateriaal voor slachtoffers gemaakt met preventieinformatie,  
• de registratie van SHN werd aangepast om meer relevante informatie over herhaald slachtoffer-

schap bijeen te kunnen brengen.  
 
Slechts één van deze activiteiten is direct gericht op het bereiken van de hoofddoelstelling van het 
project: ‘het reduceren van (de negatieve effecten van) herhaald slachtofferschap’. Dit betreft het voe-
ren van preventiegesprekken met herhaalde slachtoffers. De andere activiteiten moeten getypeerd 
worden als voorwaardenscheppend in het ontplooien van preventieactiviteiten.  

Ter uitvoering van de preventiegesprekken werd ondersteunend materiaal voor vrijwilligers gemaakt 
en is een trainingsopzet voor vrijwilligers uitgewerkt. In de evaluatie kwam evenwel naar voren dat 
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geen sprake was van een eenduidige werkwijze in de uitvoering van preventiegesprekken. Van de re-
sultaten van een werkwijze kan dus niet gesproken worden. Ook is geen zicht verkregen op mogelijke 
succesvolle (of veelbelovende elementen) in de werkwijze van preventiegesprekken vanuit de doel-
stelling (voorkomen van toekomstig slachtofferschap). Wel is met het project aangetoond dat het ad-
viseren en steunen van (herhaald) slachtoffers gewaardeerd wordt door slachtoffers en in die zin de 
negatieve effecten van criminaliteit kan reduceren: de meerderheid van de voor deze evaluatie geën-
quêteerde slachtoffers die een preventiegesprek voerden vonden de verkregen tips “bruikbaar” , ga-
ven aan door de gesprekken “alerter” te zijn geworden en denken zelf - na het gesprek - beter veilig-
heidsrisico’s in te kunnen schatten.   

Aandachtspunt is dat medewerkers van de politie de effectiviteit van projectinvesteringen negatief in-
schatten. Bij het verder nadenken over een mogelijk landelijk vervolg verdient het borgen van hun be-
trokken inzet en motivatie nadrukkelijk de aandacht.     

Concluderend kunnen we stellen dat er na uitvoering van het geëvalueerde project geen ‘breed im-
plementeerbaar’ product is gerealiseerd. Wel kan worden gesteld dat het project enkele concrete re-
sultaten heeft opgeleverd, die het investeren in een (in ieder geval lokaal) vervolg op dit project aan-
trekkelijk maken. Het project heeft immers laten zien dat het adviseren van (herhaald) slachtoffers 
middels het voeren van preventiegesprekken door slachtoffers zelf als ondersteunend wordt ervaren. 
Er is met het project evenwel geen zicht verkregen op de vraag in hoeverre (en voor welke slachtoffer-
typen) hiermee ook daadwerkelijk toekomstig slachtofferschap valt te voorkomen. Nu met het voeren 
van deze gesprekken een goede start is gemaakt, zou gewerkt kunnen worden aan het uniformeren 
van de methodiek en het doorontwikkelen van de preventiegesprek-methode tot benaderingswijzen 
voor bepaalde typen slachtoffers. Ook zal aandacht moeten worden besteed aan het geloof dat 
slachtoffers in zichzelf hebben om de ontvangen adviezen ook uit te voeren. 
Naast de gerealiseerde methode van het voeren van preventiegesprekken is in Limburg ook de be-
wustwording van het fenomeen herhaald slachtofferschap onder twee van de belangrijkste ketenpart-
ners, namelijk de politie en SHN, in gang gezet, zij het dat de overdracht van informatie die in dit ver-
band heeft plaatsgevonden om diverse redenen nog niet het gewenste bereik heeft behaald en voor 
een blijvend resultaat van bewustzijnsvergroting onder medewerkers er uiteraard gewerkt moet wor-
den aan structurele aandacht voor de thematiek. Voor zover de bewustwording nog niet is vergroot, 
bestaan voldoende aanwijzingen - op grond van de wel geboekte vooruitgang en enkele psychologi-
sche theorieën over informatieoverdracht - dat die alsnog zou kunnen worden vergroot. Onder vrijwilli-
gers van SHN zou hierdoor bovendien tot een toename van het aantal gevoerde preventiegesprekken 
kunnen worden gekomen.  
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1 Inleiding 

In 2008 beslist het ministerie van Justitie over het vervolg dat men wenst te geven aan het project 
Herhaald slachtofferschap in Limburg. Dit project, dat in 2004 is opgestart onder leiding van Slachtof-
ferhulp Nederland (SHN), is een van de weinige projecten in Nederland gericht op het voorkomen van 
herhaald slachtofferschap. Het is gesubsidieerd door het ministerie van Justitie. Om te kunnen beslis-
sen over de toekomst van dit project heeft het ministerie van Justitie de opdracht gegeven het te eva-
lueren. Deze rapportage vormt hiervan de weergave.  

1.1. Herhaald slachtofferschap: ontstaan van het project 

SHN was in 2003 de initiatiefnemer van het project in Limburg. Het eerste projectvoorstel, opgesteld 
door SHN, dateert van november 20031. Hierin wordt voorgesteld om te starten met een inventaris a-
tiefase bestaande uit een literatuurstudie en expertinterviews. Deze inventarisatie zou uitmonden in 
enkele concrete projectvoorstellen voor de volgende fase, de implementatiefase. De resultaten van de 
inventarisatiefase zijn beschreven in het rapport In de herhaling: herhaald slachtofferschap en preven-
tie, waarin een overzicht gegeven wordt van bestaande kennis over herhaald slachtofferschap. Het 
rapport bevat cijfermateriaal, theorievorming over het onderwerp, en een overzicht van bestaande 
projecten in binnen- en buitenland gericht op het voorkomen van herhaald slachtofferschap. De con-
crete projectvoorstellen voor de implementatie in de regio Limburg zijn echter nog niet in deze fase 
opgesteld.  

Partners in de veiligheidsketen deelden met SHN het besef van noodzaak om de kennis over dit on-
derwerp om te zetten in een aanpak, die tot doel kreeg het aantal herhaalde slachtofferschappen te-
rug te brengen. Het project herhaald slachtofferschap is hiermee gedragen door de Arrondissemen-
taal Justitieel Beraden (AJB’s) van Roermond en Maastricht. Door de AJB’s is de volgende doelstel-
ling geform uleerd: 

Het op doelmatige wijze bijdragen aan het verminderen van (de negatieve effecten van) criminaliteit 
door slachtoffers te adviseren en te ondersteunen bij het voorkomen van toekomstig slachtoffer-
schap.2 

Met het inventariserend rapport, en de samenwerking van de ketenpartners, was  de basis van het 
project gelegd. Eind 2004 volgde hierop een document, opgesteld door SHN, waarin de implementa-
tieplannen van het project nader werden uitgewerkt. Hierin werden de twee hoofddoelstellingen van 
het project geformuleerd:  

• het bevorderen van de bewustwording van herhaald slachtofferschap bij de partners in de veilig-
heids - en strafrechtsketen en  

• het adviseren en ondersteunen van slachtoffers bij het voorkomen van toekomstig slachtoffer-
schap3.  

 
Om het project in goede banen te leiden, is eind 2004 een begeleidingscommissie ingesteld. In de 
begeleidingscommissie zaten (wisselende) vertegenwoordigers van de volgende organisaties : politie 
(in het begin Limburg-Noord, later ook Limburg-Zuid), Regiebureau ketensturing arrondissement 

                                                                 
1  Pemberton, A. (2003), Projectvoorstel Herhaald Slachtofferschap, SHN, Utrecht. 
2  Visiedocument project Herhaald slachtofferschap dd. 8 december 2004.  

3  Van de visie naar de praktijk: verantwoordelijkheden, taken en vervolg in 2005 (december 2004). 
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Roermond en Maastricht, SHN, Justitiële Verslavingszorg Limburg en de gemeente (Sittard/Geleen). 
Hierbinnen fungeert SHN als trekker die zorg draagt voor de ontwikkeling van voorgestelde produc-
ten. De partners geven hun commitment aan SHN en het project. Dit houdt in dat de partners de voor-
trekker zullen steunen en hun medewerking zullen verlenen maar ook dat zij op financieel gebied een 
bijdrage leveren.  

Herhaald slachtofferschap wordt in het project gedefinieerd als het meer dan eenmaal slachtoffer 
worden van vermogensdelicten ofwel geweldsdelicten binnen een periode van 12 maanden. De afba-
kening van het begrip herhaald slachtofferschap voor dit project is in feite onderdeel van het project 
geweest, zoals nog aan bod zal komen.  

1.2. Aanpak van deze projectevaluatie 

De centrale vraag die in dit rapport beantwoord wordt luidt: ‘In hoeverre is het Limburgse project Her-
haald slachtofferschap op de aspecten plan, proces en eerste resultaten veelbelovend te noemen in 
termen van toekomstige preventie van herhaald slachtofferschap van de delicten waarop het zich 
richt?’ . De indeling van dit rapport volgt een evaluatie in drie delen: een planevaluatie, een proces e-
valuatie en een outputevaluatie. Per deel worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 

Ten aanzien van de plannen: 
I. Wat wordt beoogd met het project herhaald slachtofferschap in Limburg; en bij wie wordt dat be-

oogd? 
II. Welke beleidsmaatregelen en activiteiten zijn bedacht om het project vorm te geven? 
III. Hoe zouden deze beleidsmaatregelen en activiteiten moeten bijdragen aan het beoogde doel? 

 
Ten aanzien van het uitvoeringsproces: 

IV. In hoeverre is/wordt het project uitgevoerd conform plan? Wat zijn de redenen van eventuele afwij-
kingen? Is iets te zeggen over programma-integriteit? 

V. Welke knelpunten doen zich voor bij uitvoering in de praktijk; welke onvoorziene gevolgen tekenen 
zich eventueel af? 

VI. Hoe waarderen medewerkers/uitvoerders en de (herhaalde) slachtoffers het project respectievelijk 
de concrete activiteiten? 

VII. Welke lessen zijn geleerd wat betreft de uitvoering en kunnen bruikbaar zijn voor eventuele gelijk-
aardige projecten of bredere implementatie? 

 
Ten aanzien van de output: 

VIII. Welke concrete resultaten heeft het project herhaald slachtofferschap tot nu toe opgeleverd? 
IX. In hoeverre is de ontwikkelde aanpak of zijn onderdelen daarvan veelbelovend? Mag op basis van 

de plan-, proces - en outputevaluatie worden verwacht dat het project effectief kan zijn? 

Om een antwoord te formuleren op deze vragen is op de volgende wijzen data verzameld:  

1. Bronnenstudie 
SHN heeft voor dit onderzoek alle documentatie rond het project beschikbaar gesteld. Deze bestond 
uit projectnotities (projectvoorstel, startnotitie, visiedocument e.d.), vergaderverslagen (van de bege-
leidingscommissie), vergaderstukken (notities zoals plannen van aanpak, afspraken omtrent taken en 
verantwoordelijkheden, tijdsplanningen en voortgangsverslagen), en tussentijdse evaluaties zoals een 
evaluatie van de training voor medewerkers van SHN, enkele interviews met leden van de begelei-
dingscommissie die de training voor politiemedewerkers hadden bijgewoond en dergelijke. Naast de-
ze projectnotities zijn ook documenten toegezonden die opbrengsten van het project zelf zijn, zoals 
folders, nieuwsbrieven, informatie over de inhoud van de training, de informatie die is samengesteld 
voor medewerkers van SHN, e.d. Ook beide politiekorpsen hebben alle relevante projectdocumenten 
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toegestuurd, zoals plannen van aanpak, informatie over de trainingen, cijfers over doorverwijzing naar 
SHN, cijfers over herhaald slachtofferschap, informatie over het bredere terrein van slachtofferzorg en 
bejegening en dergelijke.  

2. Interviews 
Om inzicht te verkrijgen in het verloop van het project, de beoogde doelen en het al dan niet behalen 
of bijstellen van deze doelen (en de redenen daarvoor), zijn verschillende interviews gehouden met 
leden van de begeleidingscommissie, medewerkers van SHN en van de politie. Een lijst van geïnter-
viewde personen is opgenomen in Bijlage 2. 

3. Enquêtes  
De vraag naar de output van het project, de ervaringen van medewerkers van SHN en de politie, 
maar ook van (herhaald) slachtoffers zelf, is middels enquêtes gemeten. De vijf vragenlijsten die hier-
voor zijn uitgezet, zijn opgenomen in Bijlage 3 van dit rapport. De volgende enquêtes zijn uitgezet: 

- Een schriftelijke enquête onder cliënten van SHN. Het totale bestand aan cliënten die in de 
periode januari 2007 tot en met juli 2007 een preventiegesprek hebben gehad met een m e-
dewerker van SHN (regio Limburg), is hiervoor aangeschreven. 650 Cliënten ontvingen een 
schriftelijke enquête en een retourenvelop. De netto respons bedroeg 154 (24 procent)4; dit 
responspercentage lag in de lijn der verwachting op basis van eerder onderzoek onder 
slachtoffers. Persoons - en delictkenmerken van respondenten konden helaas niet met die 
van non-respondenten vergeleken worden; dit zou te veel inzet van SHN gevergd hebben 
(waar gedurende het onderzoek geen ruimte voor was ). De vraag of sprake was van een se-
lectieve respons is daarom niet te beantwoorden, waardoor terughoudend moet worden om-
gegaan met het generaliseren van resultaten.   

- Een schriftelijke enquête onder medewerkers van SHN. Deze enquête is toegestuurd aan 60 
medewerkers van SHN, regio Limburg. Er zijn 31 enquêtes binnengekomen, waarmee de 
respons op 52 procent komt.  

- Een schriftelijke enquête onder medewerkers en chefs van de politie. Er zijn in totaal 448 
werknemers van de twee Limburgse politieregio’s benaderd. Dit is als volgt aangepakt. Elke 
(plaatsvervangend) chef van een basiseenheid kreeg 15 schriftelijke enquêtes met het ver-
zoek deze aan het eind van een briefing uit te delen aan medewerkers, en ze na het invullen 
direct weer in te nemen en op te sturen. Daarnaast zat er ook 1 enquête (die inhoudelijk 
deels afweek van de medewerkerenquête) bij voor de chef zelf. Aangezien Limburg-Zuid 15 
basiseenheden heeft, zijn hier 225 enquêtes voor politiemedewerkers uitgezet en 15 voor 
chefs. Voor Limburg-Noord, met 13 basiseenheden, bedragen deze aantallen respectievelijk 
195 en 13. De respons op de medewerkerenquête bedroeg 277 (66 procent), de respons 
onder chefs 21 (75 procent).  

- Een enquête onder mensen die aangifte doen. Deze enquête is deels mondeling afgenomen, 
door 1  dag op het politiebureau in Maastricht en 1 dag in Venlo en Blerick mensen aan te 
spreken die op dat moment aangifte kwamen doen. Na afloop van deze dag is een aantal 
van deze enquêtes op het bureau achtergelaten, met de vraag aan politiemedewerkers om 
deze aan aangevers mee te geven. In totaal zijn 80 enquêtes uitgezet op deze 3 bureaus. Er 
zijn er 8 mondeling afgenomen. Hoeveel er door de politiemedewerkers zijn meegegeven 
aan aangevers, is niet bekend. Er zijn er 7 per post binnengekomen. Eén enquête bleek niet 

                                                                 
4  Daarnaast reageerden er 3 mensen telefonisch, zij hadden inderdaad contact gehad met SHN, maar er was naar hun mening geen 

sprake geweest van een preventiegesprek. Zij hebben de enquête niet ingevuld.  
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bruikbaar omdat er geen sprake was van een aangifte (maar vermissing). De nettorespons 
komt hiermee op 14 (18 procent). 

1.2.1. Leeswijzer 

Deze rapportage volgt de indeling van de projectevaluatie in drie delen: de plan-, project- en outpute-
valuatie (respectievelijk de hoofdstukken 2, 3 en 4). In hoofdstuk 2, de planevaluatie, worden de pro-
jectdoelen uiteengezet. Dit betreffen niet per se doelen die voorafgaand aan het project reeds gefor-
muleerd zijn, maar kunnen ook later –in de loop van het project - geformuleerde doelen zijn. Per doel 
wordt ook aangegeven hoe men dit beoogde te realiseren. In hoofdstuk 3 wordt het proces van uit-
voering van deze plannen besproken, en de eventuele bijstelling van doelen. Relevante resultaten 
van de enquêtes zijn hierin opgenomen. In hoofdstuk 4 wordt besproken wat de eerste opbrengsten 
van het project zijn. Dit hoofdstuk wordt afgesloten door een slotbeschouwing waarin wordt besproken 
in hoeverre de behaald projectdoelen bijdragen aan het realiseren van het hoofddoel, het bijdragen 
aan een vermindering van herhaald slachtofferschap.  In hoofdstuk 5 volgt een samenvatting van de 
belangrijkste conclusies van de evaluatie.  
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2 Planevaluatie 

In dit hoofdstuk worden de plannen uiteengezet die in het kader van het project zijn opgesteld. Welke 
projectdoelen zijn er geformuleerd, en welke activiteiten moesten hieruit volgen? In paragraaf 2.1 
wordt daartoe allereerst een overzicht gegeven van het plan van aanpak in twee fasen. In beide fasen 
zijn doelstellingen geformuleerd, die door de netwerkpartners zelf zijn uitgewerkt tot concretere doe-
len. Deze concrete doelen worden in de paragrafen 2.2 t/m 2.12 besproken. Daarna komen de rand-
voorwaarden van het project aan bod: hoe werd de kans van slagen ingeschat en welke kritische fac-
toren zijn hiervoor aangewezen; wanneer zou sprake zijn van een geslaagd project en hoe wilde men 
dit gaan vaststellen? In een afsluitende paragraaf (2.14) wordt de toereikendheid van het plan als 
grondslag van het project beschouwd. 

Voor dit hoofdstuk wordt steeds uitgegaan van de plannen zoals die zijn vastgelegd door de begelei-
dingscommissie van het project en in de afzonderlijke organisaties zelf. Deze kunnen zowel aan de 
start geformuleerd zijn, als gedurende het project. Het verloop in de tijd en de bijstellingen van pro-
jectdoelen zijn onderdeel van de procesevaluatie (Hoofdstuk 3).  

2.1 Opzet van het project 

In Van de visie naar de praktijk5 wordt beschreven hoe een project gericht op het voorkomen van her-
haald slachtofferschap in de regio Limburg eruit moet zien. SHN kiest voor een implementatie in twee 
fasen, een generieke en een specifieke aanpak. In de eerste, generieke aanpak, zal bij elke organis a-
tie die direct contact heeft met slachtoffers worden gewerkt aan: 

• Het verkrijgen van informatie over eerder slachtofferschap; 
• Het registreren van deze informatie; 
• Het ontwikkelen van een werkwijze om deze kennis in te passen in de dienstverlening richting 

het slachtoffer, en het invoeren van deze werkwijze. 
• Specifiek voor SHN wordt vermeld dat een risicoanalyseprotocol ontwikkeld en ingepast wordt in 

zijn dienstverlening. 
 
De tweede stap is de specifieke aanpak. Deze zal in de tijd volgen op de generieke aanpak, zodat de 
opgedane kennis  hier kan worden ingezet. Op basis van informatie over de aard en omvang van her-
haald slachtofferschap in de regio, kunnen bepaalde regiospecifieke doelgroepen en delicten worden 
aangewezen. Voor deze specifieke doelgroep worden vervolgens deelprojecten opgezet, gericht op 
het voorkomen van herhaling.  
 
SHN onderscheidt vervolgens de vijf belangrijkste onderdelen waaruit beide fases moeten bestaan.  
Dit zijn voor de generieke aanpak achtereenvolgens:  
1. Bewustwording     
2. Signalering en doorverwijzing 
3. Ondersteuning en advisering 
 
En voor de specifieke aanpak:  

                                                                 
5  SHN (december 2004). Van de visie naar de praktijk: verantwoordelijkheden, taken en vervolg in 2005  
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4. Analyse en ontwikkelingsfase (gebaseerd op fase 1) 
5. Additionele preventieactiviteiten; deze gaan verder dan de generieke ondersteuning en advise-

ring. 
 
Om herhaling van slachtofferschap te voorkomen, was  SHN voornemens om samen met gemeenten, 
OM, politie, overige ketenpartners en slachtoffers zelf, aan deze vijf onderdelen te werken. Naast deze 
partijen zal bij de specifieke aanpak ook van andere partijen een inspanning gevraagd worden. Afhan-
kelijk van de inhoud van deze aanpak kunnen dit bijvoorbeeld scholen of woningbouwcorporaties zijn.  
De onderdelen van de generieke aanpak die SHN geformuleerd heeft, hebben geleid tot doelstellin-
gen per betrokken organisatie. Deze doelstellingen zijn door de begeleidingscommissie van het pro-
ject geformuleerd. Onderstaande tabel toont welke doelen voor welke partij zijn geformuleerd.  
 

Tabel 2.1 Overzicht van de projectdoelen per organisatie 

Fase Projectdoel Organisatie Organisatie doel 

Generieke fase Bewustwording Politie 1. Bevorderen van bewustwording in de politieorganisatie 

  SHN 2. Bevorderen van bewustwording onder medewerkers van 
SHN 

  Overige keten-

partners 

3. Bevorderen van bewustwording in de andere ketenorgani-

saties  

 Signalering en  
doorverwi jzing 

Politie 4. Registratie van het aantal herhaalde slachtoffers in poli-
tiesystemen 

   5. Doorverwijzing door politie van herhaalde slachtoffers 
naar SHN 

  SHN 6. Signaleren en registreren bij SHN 

 Advisering en ondersteuning Politie 7. Aandacht voor bejegening van herhaalde slachtoffers 

  SHN 8. Advies en ondersteuning van herhaalde slachtoffers door 
SHN 

  OM 9. Herstel van vertrouwen van herhaalde slachtoffers in 

justitie 

Specifieke fase Analyse en ontwikkelingsf a-
se 

Politie 10. Inzet van de kennis van herhaald slachtofferschap in de 
opsporing  

 Additionele  
preventieactiviteiten 

Gemeente 11. Opzetten van gerichte preventieprojecten door de ge-
meente 

    

 

Ongeacht het verband waarin de informatie omtrent herhaald slachtofferschap wordt aangeboden 
(trainingen, vergaderingen etc.), staat in het kader van de bewustwording de gedachte centraal dat 
het hierbij gaat om zogenaamde “taakrelevante” informatie. Dit houdt in dat getracht wordt medewer-
kers van de betrokken ketenpartners te wijzen op de relevantie van aandacht voor herhaalde slachtof-
fers voor de uitoefening van hun functie. In de plannen wordt aangegeven dat identificatie van her-
haalde slachtoffers de eerste stap is in het voorkomen van nieuwe gevallen van slachtofferschap. De 
identificatie (en registratie) van herhaalde slachtoffers zal vervolgens weer tot extra bewustzijn moe-
ten leiden. 

In het onderstaande volgt een bespreking van de plannen per projectdoel. 
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2.2 Projectdoel 1: Bevorderen van bewustwording in de politieorganisatie 

Een hoofddoelstelling van het project betreft ‘het bevorderen van de bewustwording van herhaald 
slachtofferschap bij de partners in de veiligheids - en strafrechtsketen’. Voor de politie in het bijzonder, 
werd dit vertaald tot het streven om alle medewerkers die met slachtoffers in contact komen bewust te 
maken van de betekenis en gevolgen van herhaald slachtofferschap, zodat zij deze kennis kunnen 
meenemen in het contact met het slachtoffer. Door de politie werd de groep die hiervan kennis zou 
moeten hebben echter breder gedefinieerd dan alleen medewerkers die in contact komen met slacht-
offers (burgers). De ‘groep die contact heeft met burgers’ is binnen de politie uiteraard al een groot 
deel van de organisatie, maar daarnaast werd besloten dat het onderwerp dermate belangrijk is dat 
bewustwording onder alle medewerkers moest worden nagestreefd. Deze keuze werd ingegeven door 
de ernst van de problematiek, in feite achtte de korpsleiding de cijfers over herhaald slachtofferschap 
zo veelzeggend dat werd geredeneerd dat iedere politiemedewerker zich hiervan bewust moest zijn; 
daarnaast vond men draagvlak van de hele organisatie noodzakelijk, om de extra taken die uitvoe-
renden in het kader van het project krijgen, van de grond te krijgen.  

Om deze bewustwording te bereiken werd besloten een training op te zetten voor alle medewerkers 
van de politie, op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Al vroeg in de planning en opzet van 
deze trainingen werd deelname van leidinggevenden als onmisbaar gezien. Naast bewustwording 
werd in feite de aanname gedaan dat het project beter geborgd zou worden in de organisatie, wan-
neer ook leidinggevenden de noodzaak ervan inzien.  

Naast deze training werd in de begeleidingscommissie afgesproken dat bewustwording op strategisch 
niveau bevorderd moest worden door het onderwerp herhaald slachtofferschap in de bestuurlijke 
driehoek op de agenda te zetten. 

2.3 Projectdoel 2: Bevorderen van bewustwording onder medewerkers van SHN 

Het tweede projectdoel is het vergroten van de bewustwording van herhaald slachtofferschap onder 
medewerkers van SHN (in Limburg). Dat SHN hiernaar streeft, bleek al uit het feit dat zij aan de basis 
heeft gestaan van het opzetten van het project herhaald slachtofferschap. Samen met de later aange-
haakte partners streefde SHN naar verdere kennisontwikkeling op het gebied van herhaald slachtof-
ferschap, zowel binnen de eigen organisatie als bij partners binnen de ketens. Net als bij de politie 
had men het streven in te zetten op het organiseren van een training aan medewerkers , waarbij de 
betekenis en gevolgen van herhaald slachtofferschap moesten worden uitgelegd. Hierbij dient opge-
merkt te worden dat het medewerkersbestand van SHN voor een belangrijk deel uit vrijwilligers be-
staat. Alleen de directie, teamleiders en projectmanager zijn betaalde krachten. De medewerkers die 
de contacten met de slachtoffers leggen en onderhouden, zijn vrijwilligers. Hoewel zij allemaal aan 
een bepaald profiel moeten voldoen, bestaat er grote diversiteit in de kennis en vaardigheden van in-
dividuele medewerkers. Bij de training moest hier rekening mee gehouden worden.  

2.4 Projectdoel 3: Bewustwording onder medewerkers in de andere ketenorganisaties 

In het inventariserend rapport van SHN6 wordt een aantal aandachtspunten van eerdere projecten ge-
richt op de preventie van herhaald slachtofferschap opgesomd. Het rapport vermeldt, dat uit eerder 
onderzoek is gebleken dat gebrek aan draagkracht op operationeel niveau een succesvolle imple-
mentatie van aandacht voor herhaald slachtofferschap in de weg kan staan. Om dit te voorkomen 
koos  men er in dit project voor om de medewerkers van gemeenten, justitie (waaronder het 1-loket) 
en dadergerichte organisaties bewust te maken van de achtergronden en gevolgen van herhaald 

                                                                 
6  Pemberton, A. (2004), In de herhaling: herhaald slachtofferschap en preventie, SHN, Utrecht.  
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slachtofferschap en de noodzaak van een gerichte aanpak hiertegen. Dit zou onder andere moeten 
worden bewerkstelligd door participatie van ketenpartners aan een gedeelte van de training die aan 
politiemedewerkers gegeven zou worden7. Ten aanzien van gemeenten werd afgesproken dat er ver-
binding gelegd moest worden met de veiligheidscoördinatoren, dat er mededeling van het project ge-
daan zou worden in het regionaal college en dat via het grootstedelijk overleg de problematiek en 
aanpak duidelijk moest worden gemaakt. Bij het OM zou gelegenheid worden gezocht om officieren 
van justitie, parketsecretarissen en relevante beleidsmedewerkers te inform eren.  

2.5 Projectdoel 4: Registratie van het aantal herhaalde slachtoffers door de politie 

SHN stelde in september 2005 een aantal randvoorwaarden op voor implementatie van het project, 
en beschreef hierbij de taken en verantwoordelijkheden voor de verschillende partners. Voor de politie 
werd goede registratie van herhaald slachtofferschap benoemd. Voor het slagen van het project, dat 
wil zeggen, voor het voorkomen van herhaald slachtofferschap, werd verbetering van de registratie 
van herhaald slachtofferschap onmisbaar geacht. Hiervoor werden de volgende redenen aangehaald: 

• Goede registratie vergemakkelijkt bewustwording van degenen die direct contact hebben met 
slachtoffers. Door bevraging en registratie van eerder slachtofferschap worden zij zich bewust 
van de frequentie en de omvang van herhaald slachtofferschap. 

• Met een goede registratie is regiospecifiek herhaald slachtofferschap in kaart te brengen. Deze 
kennis kan dienen als opmaat voor een specifieke aanpak van herhaald slachtofferschap rondom 
bepaalde groepen slachtoffers of bepaalde delicten8.  

• Voor een beter begrip van het voorval is kennis over eerdere voorvallen wezenlijk. De kennis 
over het eerdere slachtofferschap draagt dan bij aan de opsporing. 

 
Door de politie Limburg-Noord werd de registratie van herhaald slachtofferschap vervolgens in het 
plan van aanpak opgenomen. Hierin werd naast bovengenoemde doelen de mogelijkheid om de re-
sultaten van het project zelf te meten als doelstelling van registratie genoemd9. De registratie van 
herhaald slachtofferschap moest dus verschillende doelen gaan dienen, die van het registratiesys-
teem op twee niveaus een aanpassing vroegen:  

• Signaleren (op persoonsniveau): de politiemedewerker die de aangifte opneemt zou op dat 
moment direct moeten kunnen zien of de betreffende aangever een herhaald slachtoffer is, 
met het oog op bewustwording en bejegening; 

• Analyseren (op regioniveau): om herhaald slachtofferschap voor analysedoeleinden te ge-
bruiken moet het systeem bijvoorbeeld maandoverzichten van het aantal herhaalde slachtof-
fers kunnen tonen, met het oog op verbetering van de opsporing, keuzes ten aanzien van de 
specifieke aanpak van herhaald slachtofferschap, en voor evaluatie van het project. 

 
Voor de uitleg van de werkwijze rondom de registratie, koos  men ervoor om aan te haken bij de trai-
ning die men gericht op projectdoel 1 (bereiken van bewustwording) wilde opzetten10. Naast prakti-
sche uitleg over gebruik van het systeem was eerst en vooral immers begrip van het onderwerp no-
dig; politiemedewerkers moeten herhaald slachtofferschap signaleren om het te kunnen registreren.  

Voor het signaleren van herhaald slachtofferschap is eveneens een werkwijze nodig, een wijze van 
bevraging van aangevers. SHN stelde in het startdocument van het project herhaald slachtofferschap 
voor om een handleiding op te stellen voor politiemedewerkers die aangiftes  opnemen om deze be-

                                                                 
7  Project herhaald slachtofferschap 2006: implementatie, begeleiding, evaluatie & risicoanalyse.  

8  Halder, S. van (september 2005) Herhaald Slachtofferschap: randvoorwaarden voor implementatie en de taken en verantwoorde-
lijkheden voor de partners in de veiligheidsketen.  
9  Koehlen, P. (augustus 2006) Plan van aanpak herhaald slachtofferschap Politie Limburg-Noord.  

10 Zoals in hoofdstuk 3 zal worden uitgelegd, geldt dit alleen voor Limburg-Noord, waar de systeemaanpassing gerealiseerd is. 
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vraging te standaardiseren, die gebaseerd zou kunnen worden op bestaand Amerikaans en Brits 
voorbeeld11. Ook werd hierin voorgesteld om registratie bij de politie door middel van pilots in hot spot 
gebieden in Limburg te starten. Deze pilots zouden inzicht verschaffen in de uitvoerbaarheid van regi-
stratie door de politie. 

2.6 Projectdoel 5: Doorverwijzing door politie van herhaalde slachtoffers naar SHN 

De politie is doorgaans de eerste netwerkpartner waarmee een slachtoffer contact heeft. Tevens heeft 
de politie met het grootste aantal slachtoffers te maken. Om deze redenen is de politie aangewezen 
als poortwachter in het project. Dit impliceert dat ‘de politie in staat zou moeten zijn om herhaalde 
slachtoffers te herkennen, als zodanig te registreren en snel door te verwijzen naar netwerkpartners 
die verder de advisering en ondersteuning verzorgen’12. Met deze keuze werd een duidelijk onder-
scheid gemaakt in de rolverdeling binnen het project: de advisering en ondersteuning zou in hoofd-
zaak bij SHN kunnen liggen, de politie heeft als poortwachter de taak om te signaleren, registreren en 
doorverwijzen. Om de politie te ondersteunen in de rol van poortwachter werd ingezet op brede voor-
lichting van politiefunctionarissen en een training aan hen die direct contact hebben met aangevers. 
Naast voorlichting over herhaald slachtofferschap werd het hebben van kennis van het hulpaanbod 
van SHN van belang geacht voor het correct doorverwijzen. Ook dit verwachtte men middels de trai-
ning te kunnen bereiken. Naast ‘algemene’ informatie over de doelstelling en activiteiten van SHN zou 
men middels de training worden voorgelicht over de preventietaak die SHN specifiek voor dit project 
op zich neemt. Hiermee verwachtte de begeleidingscommissie dat slachtoffers voldoende geadvi-
seerd zullen worden door de politie. 

2.7 Projectdoel 6: Signaleren en registreren bij SHN 

Binnen SHN is een projectleider herhaald slachtoffers chap aangewezen. Door deze projectleider werd 
beargumenteerd waarom het opzetten van een werkwijze voor het bevragen en registreren van her-
haald slachtofferschap noodzakelijk zou zijn. De volgende redenen werden vermeld: 1. Om een pas-
send aanbod aan herhaalde slachtoffers te kunnen doen; 2. Om inzicht te krijgen in de samenstelling 
van de groep herhaalde slachtoffers, waarna op basis hiervan een doelgroep gekozen kan worden 
voor de specifieke fase van het project; 3. Ten behoeve van analyse en onderzoek: bijvoorbeeld om 
na te gaan of de preventie die aangeboden wordt, helpt en om ontbrekende risicofactoren te achter-
halen en het gewicht van factoren te bepalen.  

Omdat SHN voor de instroom van cliënten voor een belangrijk deel afhankelijk is van de politie, de 
partner die haar voorgaat in de keten, werd besloten de registratiewijze van SHN zo goed mogelijk te 
laten aansluiten aan die van de politie.  Dit leidde tot een operationalisering van de projectdoelgroep 
met hantering van twee uitgangspunten: (i): personen die het slachtoffer zijn van specifieke delictco-
des die vallen onder de benaderingswijze ‘Actief Benaderen’ (voor een overzicht zie bijlage 1) worden 
in het kader van het project Herhaald slachtofferschap altijd actief benaderd door SHN (ii) de catego-
rie slachtoffers van overige delicten wordt alleen actief door SHN benaderd als de verbalisant aan-
geeft dat dit nodig is. Als de politie gegevens verstrekt waaruit blijkt dat een persoon een herhaald 
slachtoffer zou zijn, moet hij/zij actief door SHN benaderd worden. Naast de naw-gegevens die door 
de politie verstrekt worden, zou SHN ook zelf op basis van contact(en) met de cliënt moeten achterha-
len of het herhaald slachtofferschap betreft. De te volgen training moet medewerkers in staat stellen 
om dit op een juiste wijze te bevragen, signaleren en registreren.  

                                                                 
11  Pemberton, A. (2004) In de herhaling: herhaald slachtofferschap en preventie, SHN, Utrecht. 

12  Bron: Van de visie naar de praktijk: verantwoordelijkheden, taken en vervolg in 2005 (december 2004). 
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Het cliëntvolgsysteem en de elektronische dossiervorming voor SHN wordt verwerkt met het software 
product Regas. Dit wordt in Utrecht landelijk beheerd en zal in het kader van het project herhaald 
slachtofferschap moeten worden aangepast om herhaald slachtofferschap te registreren.  

2.8 Projectdoel 7: Aandacht voor bejegening van herhaalde slachtoffers door de politie 

Het projectdoel ‘ondersteuning van herhaalde slachtoffers' is door de politie in feite vervat in de term 
‘bejegening’, dat wil zeggen de wijze waarop de politie burgers benadert en behandelt. De politie is 
vaak de eerste instantie waarmee men, als slachtoffer van criminaliteit te maken krijgt. Met name ie-
mand die herhaaldelijk slachtoffer is, verdient aandacht en inleving bij zijn hulpvraag; kortweg een cor-
recte bejegening. Het project werd hiermee een onderdeel van een bredere doelstelling van de politie: 
het verhogen van de tevredenheid onder burgers. Het projectdoel ‘correcte bejegening van burgers, 
waaronder herhaalde slachtoffers’, werd uitgewerkt in de training (genoemd onder projectdoel 1 en 4). 
De aanname die hieraan ten grondslag ligt is dat door bewustwording van herhaald slachtofferschap, 
de politiemedewerkers hun bejegening richting (herhaald) slachtoffers verbeteren. Politiemedewerkers 
kunnen reacties van mensen beter plaatsen en er beter op reageren, als zij kennis over (de kans op) 
herhaald slachtofferschap meewegen. Bovendien is juist bij herhaalde slachtoffers sprake van een 
verminderd vertrouwen; bij deze slachtoffers kan het beeld ontstaan dat de politie ‘toch niets doet’ en 
dat het doen van aangifte ‘niks oplost’. Ook kunnen zij emotioneler of negatiever reageren dan dat de 
politiemedewerker op basis van de gebeurtenis op dat moment inschat. Hierdoor kan miscommunica-
tie ontstaan die ontevredenheid voedt. Dit alles maakte dat correcte bejegening door de politie tot een 
belangrijk projectdoel werd verheven. Voor zowel bewustwording als bejegening werd de training aan 
medewerkers als middel aangewend.  

2.9 Projectdoel 8: Advies en ondersteuning van herhaalde slachtoffers door SHN 

Om de doelstelling “het adviseren en ondersteunen van slachtoffers bij het voorkomen van toekomstig 
slachtofferschap” in overeenstemming te brengen met de missie van SHN moest deze verder gespe-
cificeerd worden. Zoals in paragraaf 2.7 al kort werd aangehaald, behoren niet alle slachtoffers tot de 
primaire doelgroep van SHN. In 2004 zijn de grenzen van de dienstverlening door SHN door de lan-
delijke werkgroep ‘harmonisatie primaire proces ’ beschreven13. Deze stelt dat de doelgroep van SHN 
bestaat uit slachtoffers van misdrijven, verkeersongelukken, rampen en calamiteiten. Daarbinnen is  
een subgroep onderscheiden die actief door SHN benaderd wordt, namelijk slachtoffers (of hun nabe-
staanden), betrokkenen bij en getuigen van geweldsmisdrijven, zedenmisdrijven, vermogensdelicten, 
verkeersongelukken met dodelijke afloop of lichamelijk letsel en rampen en calamiteiten.  

Het hulpaanbod van SHN bestaat in het kader van het project herhaald slachtofferschap uit (i) preven-
tie en (ii) opvang. Preventie wordt aan al de cliënten van SHN aangeboden, maar voor herhaalde 
slachtoffers wilde men in het kader van dit project extra opvangaandacht gaan ontwikkelen14. Hierbij 
zou worden ingezet op de ontwikkeling en inzet van “risicoanalyseprotocollen”, die moesten gaan die-
nen als leidraad voor het gesprek met slachtoffers. Dit instrument moest relevante risicofactoren op 
herhaald slachtofferschap kunnen achterhalen, zodat op grond daarvan effectieve preventieadviezen 
gegeven kunnen worden en er commitment bij slachtoffers wordt gecreëerd voor het uitvoeren van de 
overeengekomen preventiemaatregelen. Ook diende de verwijzing naar aanbieders van gerichte pre-
ventieactiviteiten specifiek aandacht te krijgen bij de hulp aan herhaalde slachtoffers15.  

                                                                 
13  SHN, regiokantoor Limburg (2005). Jaarverslag 2004 en jaarplan 2006.  
14  Halder, S. van (2006). Doelgroepenbepaling project herhaald slachtofferschap.  

15  Project Herhaald Slachtofferschap: Stand van zaken en vervolg in 2006.  
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2.10 Projectdoel 9: Herstel van vertrouwen van herhaalde slachtoffers in justitie 

Voor het OM werd een rol gezien bij het voorkómen van herhaald slachtofferschap en het herstellen 
van vertrouwen van herhaalde slachtoffers. De wijze waarop het OM hieraan kan bijdragen is ten eer-
ste door verhoogde aandacht voor deze slachtoffers en middels doorverwijzing naar SHN. Hiervoor is 
herkenning van deze kwetsbare groep noodzakelijk. Een tweede bijdrage werd geformuleerd als ‘het 
meewegen van de belangen van herhaalde slachtoffers bij keuzes in opsporings - en vervolgingsbe-
slissingen’16. In een later vergaderstuk van de begeleidingscommissie wordt opgemerkt dat bewus t-
wording onder medewerkers met name bij Officieren van Justitie en parketsecretarissen van belang 
is, ‘zodat zij zich in de beleidsvrijheid bij alternatieve afdoeningen of in de persoonlijke gesprekken 
met slachtoffers kunnen laten leiden door de kennis over herhaald slachtofferschap17’.  

2.11 Projectdoel 10: Inzet van de kennis van herhaald slachtofferschap in de opsporing 

Door de politie is geformuleerd dat een goede registratie van herhaald slachtofferschap mogelijk de 
opsporingskansen kan vergroten, door inzicht in:  

• Overeenkomsten in delict, plaats, tijdstip, omstandigheden 
• Betere kennis van de daders en de relatie dader-slachtoffer 
• Beter inzicht in reden delict (bijv. zelfde buit?) 
• Zijn er overeenkomsten in modus operandi? Zo ja, welke? 
• Is het gedrag van het slachtoffer overeenkomstig de vorige keer? Welk gedrag is dit? 
 
Men wilde met het project inzetten op ontwikkeling van gerichte opsporing- of aandachtsactiviteiten, 
zoals extra aandacht voor plaatsen waar herhaaldelijk soortgelijke incidenten plaatsvinden, of extra 
aandacht gericht op personen. Politie Limburg-Noord beschrijft het plan om na de aangifte en herken-
ning van herhaald slachtofferschap in BPS, een link te leggen naar het dagrapport, zodat gericht ge-
stuurd kan worden in het operationele proces18. “Hierbij is te denken aan extra aandacht voor plaat-
sen waar herhaaldelijk soortgelijke incidenten plaatsvinden, b.v. wijken of straten waar veel wordt in-
gebroken of uitgaansgebieden waar veel geweld wordt gepleegd. Ook het wijkgericht politiewerk kan 
hiermee verder worden ontwikkeld. De aandacht kan worden gericht op personen of op plaatsen 
(hotspots).” 

Naast opsporingskansen zag de politie mogelijkheden voor herhaald slachtofferschap in de integrale 
aanpak die de veiligheidshuizen ontwikkelen. Herhaald slachtofferschap zou een rol kunnen krijgen in 
het casusoverleg en in de aanpak van veelplegers. Het is onduidelijk welke vorm men dit wil geven; 
op dit punt is geen nadere uitwerking beschikbaar. 

2.12 Projectdoel 11: Opzetten van gerichte preventieprojecten door de gemeente  

De regierol van gemeenten in de aanpak van herhaald slachtofferschap zou volgens de begeleidings-
commissie van het project uit “leiderschap, initiatief nemen en procesbewaking” moeten bestaan. In 
deze opzet zouden partners zoals SHN en politie de gemeenten kunnen voorzien van informatie die 
het voor gemeenten mogelijk zou maken om te sturen en invulling te geven aan hun rol op het gebied 
van nazorg en preventie. De gemeente werd met name een beslissende rol toebedacht in de tweede 
fase van het project, de specifieke aanpak. Bij de specifieke aanpak werd naast beleidsmatige inzet 
ook operationele inzet van de gemeentelijke diensten gevraagd. De rol zou er bijvoorbeeld uit be-

                                                                 
16  Project herhaald slachtofferschap: Stand van zaken en vervolg 2006.  
17  Stand van zaken project herhaald slachtofferschap augustus 2006.  

18  Koehlen, P. (augustus 2006) Plan van aanpak herhaald slachtofferschap Politie Limburg-Noord.  
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staan, dat in de keuze van doelgroepen en de verdeling van taken binnen de specifieke aanpak de 
gemeente de eindverantwoordelijkheid draagt19. Er zijn geen notities beschikbaar die deze – tamelijk 
abstracte – plannen nader uitwerken; het gaat  wat dat betreft meer om een ambitie die in de startdo-
cumenten werd geformuleerd, het komen tot samenwerking met gemeenten, dan om concrete voor-
stellen voor de wijze waarop.     

2.13 Projectmanagement 

In deze planevaluatie is tot dusverre ingegaan op de projectinhoudelijke doelen die door de begelei-
dingscommissie zijn geformuleerd. In deze paragraaf wordt ingegaan op de randvoorwaardelijke doe-
len die door SHN of door de begeleidingscommissie zijn opgesteld bij de start van het project.  

2.13.1 Kritische succesfactoren 
Op basis van de inventariserende studie die SHN heeft uitgevoerd20 wordt bij aanvang van het pro-
ject, door SHN, een aantal ‘kritische succesfactoren”, zaken waarop het project mis kan lopen en 
waarop geïnvesteerd zal moeten worden om kans van slagen van het project te hebben, geïdentifi-
ceerd21: 

• Gebrek aan draagvlak voor het project. Dit zou kunnen ontstaan door een gebrek aan herken-
ning en commitment voor het onderwerp. Bij de politie zou dit kunnen voortvloeien uit lage priori-
tering en bij SHN door een negatieve houding ten aanzien van het project onder medewerkers . 
Een oplossing hiervoor zou bij de politie het benoemen van lokale aanjagers zijn. Bij SHN zou 
voortdurend gestuurd moeten worden op de attitude van uitvoerende medewerkers.  

• Onvolledige registratie: de ontwikkeling van specifieke aanpakken kan geremd worden doordat 
gebrekkige registratie leidt tot onvoldoende inzicht in aard en omvang van herhaald slachtoffer-
schap in de regio. 

• Gebrek aan voldoende bewijs uit de proefprojecten voor landelijke uitrol: het zal moeilijk zijn om 
prestatie-indicatoren te ontwikkelen die aantoonbaar maken dat de Limburgse aanpak leidt tot 
een afname van (het aandeel) herhaald slachtofferschap. 

2.13.2 Aandachtspunten SHN 
Omdat het project herhaald slachtofferschap in Limburg een pilot was  voor mogelijke landelijke uitrol 
heeft een werkgroep, voortkomend uit de begeleidingscommissie, een notitie opgesteld waarin be-
schreven wordt welke successen behaald dienden te worden om aan te tonen dat het pilotproject in-
derdaad succesvol elders in het land kan worden uitgezet22. De onderscheiden factoren zijn als volg 
omschreven:  

1. Registratie herhaald slachtofferschap: 
• Omvang van herhaald slachtofferschap en de preventieve dienstverlening wordt volledig en be-

trouwbaar in kaart gebracht.  
2. Verbeteren preventieve hulpverlening aan slachtoffers door middel van voorlichting (mondeling of 
door middel van bijvoorbeeld folders), en het ondersteunen van slachtoffers bij het voorkomen van 
toekomstig slachtofferschap (door middel van het preventiegesprek): 
• 80 procent van de medewerkers heeft de training herhaald slachtofferschap gevolgd (trainingen 

gericht op het voeren van preventiegesprekken met slachtoffers) 
                                                                 
19  Project herhaald slachtofferschap: Stand van zaken en vervolg 2006 en Van visie naar de praktijk. 
20  Pemberton, A. (2004), In de herhaling: herhaald slachtofferschap en preventie, SHN, Utrecht.  
21  Halder, S. van (2006). Project HS 2006: implementatie, begeleiding, evaluatie & risicoanalyse 

22  Bron: Succesfactoren herhaald slachtofferschap.  
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• Bij 50 procent van de cliënten met een face-to-face contact is een preventiegesprek gevoerd. 
• Bij de cliënten met wie een preventiegesprek is gevoerd, geeft de helft aan dat het gesprek een 

toegevoegde waarde heeft gehad in hun actief handelen. 
• SHN draagt bij aan het bieden van gerichte preventie-informatie aan slachtoffers door verstrek-

king van folders. 
 
Om na te kunnen gaan in hoeverre deze succesfactoren al dan niet in de praktijk gerealiseerd zijn, 
moeten, zo geeft de projectwerkgroep aan, twee activiteiten worden uitgevoerd. Ten eerste moeten 
20 slachtoffers bevraagd worden naar hun tevredenheid met het nieuwe preventieaanbod van SHN, 
hierbij onderscheid makend tussen herhaalde en eerste slachtoffers. Ten tweede moet het vóórkomen 
van herhaald slachtofferschap apart geregistreerd worden in het bestaande registratiesysteem (Re-
gas).  
Opgemerkt moet worden dat de succesfactoren onder punt 2 die betrekking hebben op het bereiken 
van ‘cliënten’ niet SMART23 zijn geformuleerd: het is niet uit de notitie op te maken of het hier gaat om 
alle cliënten van SHN, over slachtoffers van geweld en vermogensdelicten, of specifiek over herhaal-
de slachtoffers op voornoemde delicttypen. 

2.13.3 Aandachtspunten voor de politie 
Van de politie werd een hoge prioritering van het onderwerp verwacht. In een vroeg stadium van het 
project is door de projectleider van SHN een risicoanalyse opgesteld. Hierin staat dat “Uit eerdere on-
derzoeken/projecten blijkt dat van een gebrekkige herkenning van herhaald slachtofferschap op de 
werkvloer sprake kan zijn. Als herhaald slachtofferschap niet als zodanig herkend en gesignaleerd 
wordt zal dit bijdragen aan weinig commitment voor het onderwerp.” Vertrouwen en binding met de ri-
sicogroep worden de sleuteltermen genoemd in de benadering door de politie. Om binding met het 
project binnen de politieorganisatie te realiseren werd voorgesteld om  lokale aanjagers aan te wijzen, 
medewerkers die op districtsniveau aandacht (blijven) vestigen op herhaald slachtofferschap.  

2.13.4 Begeleidingscommissie 
Gepland was  dat de begeleidingscommissie die voor de pilot in het leven is geroepen maandelijks 
overleg zou voeren om inhoudelijke zaken af te stemmen en concrete invulling van het project te be-
werkstelligen24. De brede samenstelling van de begeleidingscommissie is mede ingegeven door het 
feit dat uit de eerdere literatuurverkenning is gebleken dat een meervoudige aanpak van herhaald 
slachtofferschap het meest effectief is. De verschillende partners moeten dus gezamenlijk optrekken 
en meerdere soorten maatregelen tegelijkertijd implementeren.  

2.13.5 Financiering 
Eind 2003 is  het projectvoorstel voor de pilot herhaald slachtofferschap door SHN ingediend bij de 
AJB’s. Aan beide arrondissementen werd naar rato van hun grootte een bijdrage gevraagd aan het 
project dat uitgevoerd zou worden door medewerkers van SHN25. Voor het daadwerkelijke uitvoe-
ringsproject is in 2005 door de beoogde uitvoeringspartners geen ruimte voor uitvoeringscapaciteit 
omdat deze niet is opgenomen in de jaarplannen voor 2005. Voor de uitvoerende activiteiten binnen 
de generieke aanpak maar ook voor de activiteiten binnen de specifieke aanpak diende voldoende 
menskracht bes chikbaar te zijn. De partners werden daarom verzocht het project in hun jaarplan 2006 
op te nemen. Voor 2005 is het project bekostigd door de AJB’s en een projectsubsidie van het minis-
terie van Justitie26.  
In 2006 is  door de politie Limburg-Zuid de stimuleringsbijdrage aangevraagd die het ministerie van 

                                                                 
23  Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden 

24  Bron: Project herhaald slachtofferschap: Stand van zaken en vervolg in 2006 en Voortgangsverslag project herhaald slachtoffer-
schap eind 2005.  
25  De totale kosten voor project bedragen 19.500 euro.  

26  Subsidieaanvraag 56.500 ministerie van Justitie, 12.500 AJB Roermond en 15.000 AJB Maastricht. 
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BZK jaarlijks beschikbaar stelt voor vernieuwende initiatieven van politiekorpsen. Deze werd toege-
kend, en is voor interne politieactiviteiten omtrent herhaald slachtofferschap gebruikt.  

2.14 Beoordeling van het plan als grondslag van het project 

Tot dusver heeft dit hoofdstuk zich voornamelijk beperkt tot een reconstructie van de projectdoelen 
die in het kader van het project zijn geformuleerd en de plannen die zijn opgesteld teneinde deze te 
kunnen realiseren. In deze paragraaf zal de vraag worden beantwoord of, en in hoeverre, de keuzes 
die in dit verband zijn gemaakt op grond van bestaande kennis (over herhaald slachtofferschap en 
preventie) als toereikende grondslag van het project konden dienen. Een onderscheid zal worden 
gemaakt tussen de definitie die is gehanteerd van het begrip herhaald slachtofferschap en de theore-
tische en empirische fundering van de (preventie)maatregelen die zijn getroffen. 

2.14.1 Gehanteerde (werk)definitie begrip herhaald slachtofferschap 

In hoofdstuk 1 werd aangegeven dat het rapport “In de herhaling: herhaald slachtofferschap en pre-
ventie” de initiële grondslag van het project betreft. In dit rapport wordt het begrip herhaald slachtof-
ferschap, in navolging van Hakkert en Oppenhuis (1996), als volgt gedefinieerd: “Het meer dan een-
maal door een zelfde soort delicten getroffen worden van een persoon of een plaats gedurende een 
bepaalde periode.” In het document “Van de visie naar de praktijk: verantwoordelijkheden, taken en 
vervolg in 2005” is deze definitie nader ingevuld tot “het meer dan eenmaal slachtoffer worden van 
vermogensdelicten ofwel geweldsdelicten binnen een periode van 12 maanden”. Het aanhouden van 
een periode van 12 maanden waarbinnen de herhaling m oet hebben plaatsgevonden sluit aan bij de 
definities die in de literatuur over herhaald slachtofferschap kunnen worden teruggevonden. Welis-
waar zou verdedigd kunnen worden dat het hanteren van deze termijn enigszins arbitrair is, met name 
in het geval van zedendelicten waarbij herhaling ook geacht wordt te kunnen plaatsvinden na een 
langere tijd, maar gelet op de veelvuldig en in diverse slachtoffergroepen gedane empirische bevin-
ding dat veruit de meeste herhalingen plaatsvinden kort na het eerste misdrijf is dit uitgangspunt ge-
rechtvaardigd.  

2.14.2 Theoretische en empirische fundering van het project 

Wanneer de theoretische en empirische fundering van het project worden beschouwd, dan moet een 
onderscheid worden gemaakt tussen de opbouw van het project in twee fasen, de samenhang tussen 
de afzonderlijke projectonderdelen binnen de twee fasen en de afzonderlijke projectdoelen die binnen 
de projectonderdelen kunnen worden onderscheiden (zie ook Tabel 2.1).   

- Gefaseerde projectopbouw  
Bij de implementatie van het project is gekozen voor een gefaseerde opbouw. In eerste instantie 
heeft men zich gericht op de generieke fase. In deze fase stond het creëren van randvoorwaarden 
waaraan voldaan moet zijn om een grootschalig project als het onderhavige uiteindelijk succesvol te 
kunnen doen zijn centraal, terwijl weinig aandacht bestond voor maatregelen die direct betrekking 
hadden op het realiseren van de hoofddoelstelling van het project, namelijk een reductie van her-
haald slachtofferschap. De geplande preventiegesprekken door vrijwilligers van SHN met herhaalde 
slachtoffers vormden hierop de enige uitzondering.  

Afgaande op de inhoud van het document “Van de visie naar de praktijk: verantwoordelijkheden, ta-
ken en vervolg in 2005” heeft men zich bij de keuze voor een gefaseerde opbouw van het project la-
ten leiden door de overweging dat informatie ingewonnen tijdens de eerste fase zou kunnen dienen 
als input voor de tweede fase. Zowel op theoretische als praktische gronden is dit uitgangspunt be-
grijpelijk. Gerichte preventiemaatregelen kunnen namelijk alleen worden getroffen, wanneer de om-
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vang en plaatselijke patronen van herhaald slachtofferschap duidelijk zijn. Het rekening houden met 
lokale omstandigheden bij het ontwerpen en implementeren van interventies is van essentieel be-
lang om enig effect te kunnen sorteren (Pawson & Tilley, 1997). Met name door een deugdelijke re-
gistratie van gevallen van herhaald slachtofferschap kan men hier enig zicht op krijgen. Door niet op 
voorhand een uitgebreid pakket van maatregelen te lanceren die wel direct op het voorkomen van 
herhaling waren gericht heeft men niet het risico gelopen dat werd geïnvesteerd in initiatieven die bij 
nader inzien, d.w.z. op basis van later beschikbaar geworden lokale gegevens omtrent herhaald 
slachtoffers chap, gedoemd waren te mislukken. Echter, de vraag kan worden opgeworpen of de 
eerste fase niet ook beter benut had kunnen worden als proeffase gericht op het toetsen (inzetten 
en evalueren) van verschillende benaderingswijzen van slachtoffers. Hoewel er in de eerste fase 
wel een nieuwe benaderingswijze werd ingezet (de preventiegesprekken), werd er niet systematisch 
stilgestaan bij de verschillen die er waren in de uitvoering van deze gesprekken door vrijwilligers  en 
bij de meningen van vrijwilligers en slachtoffers over wat in hun ogen “werkt”, bezien vanuit de doel-
stelling van beinvloeding van het gedrag van het slachtoffer gericht op het voorkomen van herha-
ling. Over de werkzame stof(fen) in de methodiek van preventiegesprekken (wat werkt voor welk ty-
pe slachtoffer) heeft het project daardoor weinig informatie kunnen opleveren. 

- Samenhang tussen projectonderdelen 
Gelet op de noodzaak om te komen tot een deugdelijke registratie van herhaald slachtofferschap, 
kon voorafgaande aan het project alleen aandacht worden besteed aan de manier waarop afzonder-
lijke projectonderdelen met elkaar samenhingen voor zover die deel uitmaakten van de generieke 
fase. Op basis van de projectreconstructie lijkt dit in ieder geval, in mindere of meerdere mate, te 
zijn gebeurd voor wat betreft de projectonderdelen bewustwording (projectdoelen 1 tot en met 3), 
signalering en doorverwijzing (projectdoelen 4 tot en met 6) en advisering en ondersteuning, zij het 
alleen voor zover daarin een rol was toebedeeld aan vrijwilligers van SHN (projectdoel 8). Men zou 
de identificatie van herhaald slachtofferschap trachten te verbeteren door het bewustzijn van dit fe-
nomeen onder medewerkers van de betrokken ketenpartners te vergroten. Zoals eerder werd op-
gemerkt, zou dit worden gedaan door informatie omtrent herhaald slachtofferschap te presenteren 
als “taakrelevante” informatie. De identificatie (en registratie) van herhaalde slachtoffers zou vervol-
gens weer tot extra bewustzijn moeten leiden. Deze gedachte kan achtereenvolgens op het niveau 
van de politie, SHN en de overige ketenpartners worden uitgewerkt: 

- Wanneer politiefunctionarissen beseffen dat de identificatie van herhaalde slachtoffers en 
doorverwijzing van herhaalde slachtoffers naar SHN onderdelen van hun werkzaamheden 
betreffen, zij kennis hebben van SHN en inzien dat de politie vanuit preventieoogpunt belang 
heeft bij het in kaart brengen van deze verhoogd kwetsbare groep, zal sneller tot registratie 
en doorverwijzing naar SHN worden overgegaan, terwijl registratie en doorverwijzing zullen 
leiden tot een extra verhoogd bewustzijn van de problematiek onder politiefunctionarissen. 

- Wanneer vrijwilligers zich bewust zijn van het feit dat de identificatie van herhaalde slachtof-
fers van belang is om hen adequaat hulp te kunnen aanbieden, zullen zij vervolgens meer 
aandacht hebben voor eerdere victimisaties tijdens intakegesprekken en in hun hulpaanbod 
hier rekening mee houden, bijvoorbeeld door preventieadviezen te verstrekken. Door tijdens 
intakegesprekken aandacht te hebben voor herhaald slachtofferschap en herhaalde slachtof-
fers preventieadviezen te verstrekken zal het bewustzijn extra worden verhoogd. 

- Wanneer medewerkers van de overige ketenpartners kennis hebben van het fenomeen her-
haald slachtofferschap, zullen zij in contacten met burgers beter in staat zijn hun hoedanig-
heid als herhaalde slachtoffer te onderkennen, hetgeen zal leiden tot meer doorverwijzingen 
naar SHN. Door te onderkennen dat men te maken heeft met een herhaald slachtoffer en 
hem of haar door te verwijzen zal het bewustzijn extra worden verhoogd. 
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Hoewel de gedachte om bewustwording te realiseren door informatie omtrent herhaald slachtoffer-
schap te presenteren als taakrelevante informatie niet expliciet lijkt te zijn gebaseerd op een weten-
schappelijke theorie, sluit deze aan bij binnen de psychologie gangbare attitudeveranderingsmodel-
len. In paragraaf 4.14, waar de veelbelovendheid van het project aan de orde komt, wordt hierop te-
ruggekomen. 

De veronderstelling dat een verhoogd bewustzijn van het fenomeen herhaald slachtofferschap on-
der politiefunctionarissen zou leiden tot een betere en correctere bejegening van slachtoffers, zoals 
bij de beschrijving van projectdoel 7 (aandacht voor bejegening van herhaalde slachtoffers) werd 
vermeld, lijkt op anekdotische aannames te berusten; politiefunctionarissen zouden de reacties van 
herhaalde slachtoffers, die emotioneel van aard zouden zijn en een verminderd vertrouwen in de po-
litie zouden kunnen reflecteren, beter begrijpen, wanneer zij kennis zouden hebben van het feno-
meen herhaald slachtofferschap. Er lijken op dit moment evenwel geen theoretische of empirische 
aanwijzingen voorhanden te zijn dat herhaalde slachtoffers anders reageren ten opzichte van poli-
tiefunctionarissen dan andere typen slachtoffers.  

Niet duidelijk is geworden hoe projectdoel 9 (herstel van vertrouwen van herhaalde slachtoffers in 
justitie) moet worden geduid ten opzichte van de andere projectonderdelen. 

- Afzonderlijke projectdoelen 
Zo-even werd reeds besproken dat bewustwording onder medewerkers van de betrokken project-
partijen (projectdoelen 1 tot en met 3) zou worden gerealiseerd door informatie omtrent herhaald 
slachtofferschap aan te bieden als taakrelevante informatie en werd aangegeven dat dit aansluit bij 
attitudeveranderingmodellen uit de psychologie.  

De signalering van herhaald slachtofferschap en doorverwijzing van herhaalde slachtoffers (project-
doelen 4 tot en met 6) werd voornamelijk verondersteld te kunnen worden gerealiseerd via bewus t-
wording. Voorts werd, zoals reeds werd opgemerkt in paragraaf 2.5, in het rapport “In de herhaling: 
herhaald slachtofferschap en preventie” voorgesteld om, naar Engelse en Amerikaanse voorbeel-
den, de bevraging van slachtoffers te standaardiseren door een handleiding op te stellen die politie-
functionarissen tijdens het opnemen van aangiftes zouden kunnen gebruiken. Ook hierdoor zou de 
registratie en doorverwijzing naar SHN van herhaalde slachtoffers door de politie (projectdoelen 4 
en 5) kunnen worden verbeterd. Echter, niet duidelijk is geworden op basis waarvan werd veronder-
steld dat zij vervolgens ook conform zo’n handleiding zouden gaan handelen. Met betrekking tot het 
signaleren en registreren van herhaald slachtofferschap door vrijwilligers van SHN lijkt vóór aanvang 
van het project alleen te zijn verondersteld dat dit via een verhoging van het bewustzijn zou kunnen 
worden gerealiseerd.  

De advisering en ondersteuning van herhaalde slachtoffers door vrijwilligers van SHN (projectdoel 
8) berustte op de veronderstelling dat (herhaald) slachtoffers vlak na het eerste misdrijf behoefte 
hebben aan preventie-informatie en die informatie vervolgens ook gebruiken om preventiemaatrege-
len te treffen. Voor deze veronderstelling bestaat empirische evidentie (e.g., Davis & Smith, 1994). 
De rol van de politie en het OM in de hulpverlening aan herhaalde slachtoffers zou betrekking heb-
ben op respectievelijk een correcte bejegening van herhaalde slachtoffers en het rekening houden 
met de belangen van herhaalde slachtoffers bij het maken van keuzes in de opsporing en het ne-
men van beslissingen over alternatieve strafafdoeningen. Hoe dit herhaalde slachtoffers zou moeten 
helpen werd niet uitgewerkt. 

Vermeld dient tenslotte te worden dat de planmakers van tevoren het belang van een zogenaamde 
‘multi agency’- aanpak hebben ingezien. Herhaaldelijk is gebleken dat de aanpak van herhaald 
slachtofferschap niet eenvoudig is en de inzet van verscheidene publieke en private instanties vereist 
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is om enige kans van slagen te kunnen hebben27. Anderzijds vereist de betrokkenheid van meerdere 
partijen een strakke regie, die bij voorkeur in handen van één persoon of instantie is. Dit bleek bi j-
voorbeeld in het Kirkholtproject28, waarnaar ook in het rapport “In de herhaling: herhaald slachtoffer-
schap en preventie” werd verwezen. Weliswaar lag het initiatief tot het opzetten van het project bij 
SHN, werd dit initiatief ondersteund door de AJB’s van Roermond en Maastricht en was in het kader 
van het project een begeleidingscommissie in het leven geroepen, maar onduidelijk is of één of meer 
specifieke perso(o)n(en) belast zouden worden met de regie en zo ja, of hierover overeenstemming 
zou moeten bestaan tussen de afzonderlijke projectpartijen en welke bevoegdheden aan hen zouden 
worden toegekend.  

 

                                                                 
27  Zie bijvoorbeeld Forrester, D., Frenz, S., O'Connell, M, & Pease, K. (1990) en Pease, K. (1991). 

28  In het Kirkholtproject werd (in de Engelse plaats Kirkholt) een preventieaanpak ontwikkeld gericht op de reductie van het aantal 
woninginbraken en gebaseerd op een focus op het voorkomen van herhaald slachtofferschap. De opzet van dit ‘Biting Back’-project is 
gekopieerd naar verschillende politieregio’s van Groot -Brittannië en heeft inmiddels zijn weg naar Australië en de Verenigde Staten gevon-

den. De voor dit project kenmerkende mix van verschillende preventieactiviteiten is tevens ingezet in projecten gericht op autodiefstal en 
huiselijk geweld. Onderdelen van de aanpak zijn: 1. het v erbeteren van sociale bewaking, 2. v erminderen van de geschiktheid (aantrekke-
lijkheid) van het slachtoffer, 3. v erminderen van de motivatie van de dader, 4. een “graduated response”, oftewel: versterken van aandacht 

op bepaalde momenten/lokaties afhankelijk van eerder waargenomen risico van slachtofferschap. In het project in Kirkholt realiseerde men 
een dramat ische afname in het aantal herhaalde slachtofferschappen. Het aantal herhalingen nam met 70% af als gevolg van de inzet. Dit 
hoge percentage is in latere projecten niet behaald. Het hoge aanvangsniveau was dan ook een gevolg van een afwijkende bouwstijl in 

Kirkholt, die inbraak sterk vergemakkelijkte.  
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3 Procesevaluatie 

Ten aanzien van de procesevaluatie zijn vier onderzoeksvragen geformuleerd, betrekking hebbend op 
de uitvoering en eventuele bijstelling van het projectplan, de knelpunten die zich bij de uitvoering voor-
deden, de waardering van uitvoerenden en medewerkers, en tenslotte de lessen die zijn geleerd wat 
betreft de uitvoering (de exacte onderzoeksvragen zijn opgesomd in paragraaf 1.2). In dit hoofdstuk 
wordt, na een algemene beschouwing van de gehele opzet van het project, per projectdoel uitgewerkt 
op welke wijze de doelen in de afzonderlijke organisaties tot stand zijn gebracht, in hoeverre is afge-
weken van de aanvankelijke plannen en wat de redenen zijn voor aanpassingen gedurende het 
project. De beschouwing van knelpunten en lessen vindt plaats in het hoofdstuk ‘Conclusies’ (hoofd-
stuk 5 van dit rapport).  

3.1 Opzet van het project 

In het eerste jaar dat de begeleidingscommissie herhaald slachtofferschap bijeen kwam , bestond bin-
nen SHN en in de communicatie tussen SHN en de andere partijen onduidelijkheid over de doelgroep 
waarop het project herhaald slachtofferschap zich richtte. Zoals in paragraaf 2.7 aangegeven, heeft 
SHN grenzen aan haar dienstverlening gesteld. Zij benadert niet meer elk slachtoffer actief. Personen 
van wie de fiets of autoradio gestolen is, worden bijvoorbeeld niet benaderd29. Omdat het project her-
haald slachtofferschap een bijdrage wil leveren aan het voorkomen van elke vorm van herhaald 
slachtofferschap, stelde de begeleidingscommissie het uitsluiten van bepaalde groepen slachtoffers 
ter discussie. SHN hanteert de volgende definitie van herhaald slachtofferschap: het meer dan een-
maal slachtoffer worden van een vermogensdelict of een geweldsdelict in een periode van 1 jaar30. 
De begeleidingscommissie vroeg zich af of slachtoffers van “eenvoudige vermogensdelicten” niet ook 
preventieadviezen zouden moeten krijgen. Na overleg met de algemeen directeur van SHN werd be-
sloten toch geen uitzondering te maken op de algemene doelgroep van SHN. Als doelgroep van het 
project werd gedefinieerd: de slachtoffers die vallen onder de actieve benadering van SHN31 én 
slachtoffers die zodanig van slag zijn dat zij zelf om hulp vragen32. Dit betekent dat de categorieën au-
todiefstal/-inbraak en –vernieling in principe buiten het project vallen.  
 
De op deze wijze gedefinieerde doelgroep hing in de praktijk met name samen met het eerste pro-
jectdoel, namelijk het bevorderen van de bewustwording van herhaald slachtofferschap bij de partners 
in de veiligheids - en strafrechtsketen. Om een herhaald slachtoffer te kunnen identificeren en registre-
ren, moet eerst gedefinieerd worden wat er onder verstaan wordt. Voor de tweede doelstelling, het 
adviseren en ondersteunen van slachtoffers bij het voorkomen van toekomstig slachtofferschap, wer-
den al bij aanvang van het project twee doelgroepen gehanteerd: de groep herhaalde slachtoffers 
naar wie extra opvangaandacht uit zou gaan en de totale groep slachtoffers (zowel eerste als her-
haald) aan wie een preventieaanbod gedaan zou worden.  

                                                                 
29  Dit betekent overigens niet dat zij niet bij SHN terecht zouden kunnen als zij hier behoefte aan hebben. Als zij zelf toenadering 
zoeken, kunnen ze van de diensten van SHN gebruik maken.  
30  Het betreft een soortgelijk delict. Een geweldsslachtoffer dat binnen 12 maanden opnieuw met geweld te maken krijgt, geldt als 

herhaald slachtoffer. Als het slachtoffer eerst met geweld en kort daarna met een vermogensdelict te maken krijgt, voldoet het niet aan de 
definitie van herhaald slachtoffer. 
31  Bij de Actieve benadering nemen medewerkers van SHN zelf contact op met slachtoffers voor een vervolggesprek over preventie 

of nazorg. Het gaat om slachtoffers van bepaalde delicten die bij aangifte/melding bij de politie hebben aangegeven akkoord te gaan met het 
doorgeven van persoonsgegevens aan SHN.  In bijlage 1 is de lijst van delicten opgenomen waarbij de actieve benaderingswijze wordt 
ingezet.   

32  Verslag begeleidingscommissie 17 januari 2006.  
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In het begin van het project heeft de focus van het project - met name door de indringende feiten en 
cijfers over herhaald slachtofferschap, die in het inventariserend rapport van SHN gepresenteerd zijn - 
duidelijk op de groep herhaalde slachtoffers gelegen. De discussie over de definitie van herhaald 
slachtofferschap en de grote aandacht die aan de registratie hiervan besteed is, getuigen daarvan. 
Toen de vertaalslag naar de praktijk gemaakt moest worden, is de aandacht verschoven naar het 
voorkomen van herhaald slachtofferschap überhaupt. Afgaand op het groepsinterview met medewer-
kers van SHN kan gesteld worden, dat weinig medewerkers de precieze definitie van herhaald slacht-
offerschap kennen, of hanteren. Zij zijn zich hier overigens niet van bewust; in de enquête die aan 
medewerkers van SHN is voorgelegd, is de vraag “Weet u wat de term herhaald s lachtofferschap in-
houdt?” gesteld. De antwoordmogelijkheden waren ‘nee, helemaal niet’, ‘nee, niet echt’, ‘ja, van ge-
hoord’ en ‘ja, zeker’. Alle medewerkers hebben de vraag met ‘ja, zeker’ beantwoord33. Ook de chefs 
van de politie geven allen aan dat zij weten wat de term inhoudt (20 ja, zeker, 1 ja, van gehoord). Voor 
medewerkers van de politie (Limburg-Noord en –Zuid) is dit antwoord minder eenduidig; 18 procent 
geeft aan niet precies of helemaal niet te weten wat deze term inhoudt. 40 procent geeft aan wel van 
de term te hebben gehoord, en 42 procent antwoordt ‘ja, zeker’.  

3.2 Projectdoel 1: Bevorderen van bewustwording in de politieorganisatie 

In de politieorganisatie is  een training opgezet om meerdere doelen binnen dit project te bereiken: 
bewustwording onder medewerkers en leidinggevenden binnen de organisatie, het doorverwijzen van 
herhaalde slachtoffers naar SHN (specifiek ten behoeve van preventiegericht werk van SHN), en uit-
leg over de registratie van herhaald slachtofferschap. 

3.2.1 Opzet van de trainingen  
Door Limburg-Zuid zijn twintig trainingssessies van een dagdeel (4 uur) opgezet voor 50 tot 100 deel-
nemers per sessie, gericht op operationeel medewerkers, hun operationele chefs en enkele doelgroe-
pen34. Dit zijn bij elkaar zo’n 2200 medewerkers. De sessies hebben plaatsgevonden tussen 15 mei 
en 9 juni 2006. Deelname is geregistreerd in het onderwijs informatie systeem van de politie. Er zijn 
959 deelnemers geregistreerd, de werkelijke opkomst lag volgens betrokkenen hoger, naar schatting 
1200. Bij de trainingen waren tevens de partners in de veiligheidsketen uitgenodigd, onder wie de le-
den van de begeleidingscommissie. Daarnaast waren voor de trainingen ook niet-executieve mede-
werkers uitgenodigd, zoals beleidsmedewerkers en rechercheurs. De medewerkers die direct betrok-
ken zijn bij het opnemen en/of afhandelen van aangiftes, waren hoe dan ook ingepland voor een van 
twaalf data waarop een training gegeven werd. 

Ook voor Limburg-Noord werd gestreefd naar deze opzet van trainingen. Deze opzet, waarbij steeds 
een groot aantal operationele medewerkers en hun chefs voor een dagdeel moesten worden vrijge-
maakt, stuitte echter op bezwaar van de korpsleiding. Medio 2006 besloot de korpsleiding van Lim-
burg-Noord dat een dergelijke investering te groot zou zijn. Hiermee werd het voorstel van de bege-
leidingscommissie herhaald slachtofferschap afgewezen. Om de training toch doorgang te laten vin-
den werd afgesproken dat het onderwerp herhaald slachtofferschap behandeld zou worden in be-
staande basiseenhedenoverleggen, die worden gevoerd in alle basiseenheden. Deelnemers van deze 
overleggen zijn executief personeel, medewerkers van het servicecentrum, en medewerkers van de 
afdeling Jeugd- zedenzaken en slachtofferzorg (JZS). Er werden zestien bijeenkomsten van 2 uur ge-
pland, die allemaal hebben plaatsgevonden. Elke bijeenkomst stond in zijn geheel in het teken van 
‘herhaald slachtofferschap en bejegening’. Omdat het voor de trainer niet mogelijk bleek om bij alle 

                                                                 
33  Hoewel nog steeds opvallend kan dit deels verklaard worden door zelfselectie: 60 medewerkers van SHN hebben de vragenlijst 

ontvangen. De 31 personen die hem hebben ingevuld en geretourneerd hebben hier zelf voor gekozen omdat zij iets met het onderwerp 
hebben. 
34  Deze doelgroepen zijn Terwee-coördinatoren, casescreening vertegenwoordigers, kwaliteitscontroleurs en functioneel beheerders 

van Xpol. 



IVA beleidsonderzoek en advies   27

teamvergaderingen aanwezig te zijn, werd een aantal sessies door de projectleider van SHN, of door 
de coördinator slachtofferzorg van Limburg-Noord verzorgd. Voor de laatste basiseenheid werd de 
training in de vorm van een slotbijeenkomst opgezet (30 augustus 2007), waarbij ook “externen” wa-
ren uitgenodigd, zoals medewerkers van het OM en SHN. Op voorhand was door politie Limburg 
Noord als norm gesteld dat 70 procent van de doelgroep de training moest gaan volgen. Deze norm is 
naar eigen zeggen gehaald. Ook de uitkomsten van de enquête die in het kader van dit onderzoek 
onder politiemedewerkers van beide korpsen werd uitgezet wijzen in die richting: 69 procent van be-
naderde politiemedewerkers van Limburg-Noord geeft aan de training te hebben gevolgd. Dit aantal is 
veel hoger dan in Limburg Zuid waar 32 procent van de respondenten aangaf aan de training te heb-
ben deelgenomen.  

3.2.2 Inhoud van de trainingen: bewustwording  
De beide regio’s verschilden in hun opzet van de training, en ook inhoudelijk waren er verschillen35. 
De aandacht die men heeft voor het versterken van het bewustzijn met betrekking tot herhaald slacht-
offerschap is evenwel op vergelijkbare wijze in beide trainingen uitgewerkt: door uit te leggen wat er 
onder het begrip verstaan wordt, en te vertellen wat er bekend is over de mate waarin het voorkomt. 
Met name middels het duiden van aard en omvanggegevens wil men hierbij indruk maken op deel-
nemers . Daarbij wordt door de trainer gewerkt met beeldmateriaal uit andere politiekorpsen en uit de 
media, om zo ‘de beide kanten van een verhaal’ te laten zien: de deelnemers zien een incidentafhan-
deling door de ogen van een herhaald slachtoffer, waarna hierover gediscussieerd wordt.  
Door de politie zelf is geen meting verricht over het bereik van de training, het is dus niet bekend of 
het doel van bewustwording bereikt is. De enquête (hoewel niet representatief voor de deelnemers 
aan de trainingen) geeft hiervan een indicatie36. Driekwart (74 procent) van de deelnemers is het eens 
met de stelling dat het door de training duidelijker is geworden wat herhaald slachtofferschap inhoudt; 
7 procent geeft aan het met die stelling  (zeer) oneens te zijn. Met de stelling ‘Ik heb door de training 
meer aandacht voor de kans op herhaling van hetzelfde delict bij dezelfde aangever’ is de helft het 
eens. Een kwart (27 procent) is het hier mee eens noch oneens. 

3.2.3 Bewustwording op tactisch niveau 
Op tactisch niveau in de politieorganisatie is de bewustwording bevorderd door de leidinggevenden 
zoveel mogelijk bij de trainingen te betrekken. In Limburg-Zuid zijn de trainingen steeds bijgewoond 
door operationeel leidinggevenden en door de districtsleiding. aan de districtsleiding werd gevraagd 
het openingswoord te nemen op de trainingsdagen, zodat zij zich ter voorbereiding in de materie 
moesten verdiepen. Voor Limburg-Noord geldt dat bij het basiseenhedenoverleg altijd de operationele 
chef of dienst plaatsvervanger aanwezig is. Uit de enquête blijkt dat acht van de elf chefs van de ba-
siseenheden van Limburg-Zuid de training gevolgd hebben. Voor Limburg-Noord ligt dit aantal op vijf 
van de negen. Uit hun antwoorden blijkt dat alle chefs die de training volgden, van mening zijn dat het 
dankzij de training duidelijk is geworden wat herhaald slachtofferschap inhoudt. Gevraagd naar het 
nut van de training voor de operationele medewerkers, geven zij allen aan dat het nuttig tot zeer nuttig 
was. De helft (6 van 13) is het eens met de stelling dat de training een blijvende opbrengst heeft voor 
het politiewerk. 

3.2.4 Bewustwording op strategisch niveau 
In de startdocumenten van het project is vastgelegd dat de bewustwording van herhaald slachtoffer-
schap op alle niveaus in de organisatie bereikt moet worden. De begeleidingscommissie stelde in 
maart 2005 voor het strategisch niveau te bereiken via de acht bestuurlijke driehoeken die de regio 
Limburg (Noord)37 telt. Herhaald slachtofferschap is informatief op de agenda van de bestuurlijke 

                                                                 
35  Deze verschillen liggen op het terrein van bejegening, en komen dus aan bod in paragraaf 3.8.  
36  De antwoorden van beide korpsen zijn hier samengenomen. 

37  De politieregio Limburg-Zuid was op dat moment nog niet bij het project betrokken, zoals in paragraaf 3.13 nader wordt toegelicht. 
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driehoeken gekomen, door het bespreken van het inventariserend rapport van SHN38. Daarnaast is 
deze informatie besproken in het regionaal korpsmanagementteam, waar ook de beslissing genomen 
wordt voor de opzet van de politietrainingen (in relatie tot de personele investering). Daarnaast zijn 
enkele leidinggevenden van het hoogste niveau bij een van de trainingen aanwezig geweest. Op stra-
tegisch niveau in de politieorganisatie is dus ten mins te kennisgenomen van het fenomeen herhaald 
slachtofferschap door middel van genoemd rapport; of door deelname aan een training39. 

3.3 Projectdoel 2: Bevorderen van bewustwording bij SHN 

In het kader van bewustwording heeft het interne projectteam van SHN zich in 2005 tot doel gesteld 
relevante informatie te verspreiden, een training op te zetten voor medewerkers en het project op te 
nemen in de jaarplannen. Met betrekking tot dit laatste doel kan worden opgemerkt dat het project 
herhaald slachtofferschap inderdaad genoemd werd in het hoofdstuk beleidsvoornemens van het jaar-
plan 2006. Hoewel dit voor een aantal andere thema’s wel gebeurde, werden er aan het project 
Herhaald slachtofferschap in het jaarplan geen prestatie-indicatoren gekoppeld.  

Het verspreiden van relevante informatie onder medewerkers van SHN is door SHN gecombineerd 
met de training. Zoals in paragraaf 2.3 al is aangehaald moest men daarbij rekening houden met de 
diversiteit in kennis en vaardigheden van de medewerkers van SHN. Het trainings - en vormingsinsti-
tuut De Essenburgh dat de training verzorgde, had hier ervaring mee en verzorgde vaker onderdelen 
uit het opleidingsprogramma van SHN40. Een belangrijke omslag die in het kader van het project her-
haald slachtofferschap bij medewerkers van SHN bereikt moest worden, was het uitbreiden van hun 
bestaande hulpverleningsaanbod met de dienst “preventiegesprek” (hier wordt in paragraaf 3.9 meer 
diepgaand op ingegaan). Voor het voeren van het preventiegesprek heeft de projectleider een ge-
spreksprotocol opgesteld. Omdat het voeren van het preventiegesprek de basis van de training moest 
worden, is dit uitgebreid besproken met de trainer. De trainer, die veel kennis heeft van de manier 
waarop in de praktijk gewerkt wordt bij SHN, gaf aan dat hij een protocol voor gespreksvoering niet de 
juiste insteek vond. Zijns inziens moest het preventiegesprek aansluiten bij de emoties en het proces 
dat het slachtoffer doorloopt en passen in de werkwijze van de medewerkers van SHN. De uiteindeli j-
ke trainingsinhoud is op deze visie gebaseerd.  

Er zijn drie groepen medewerkers van SHN getraind:  
1. De intake-medewerkers: zij voeren niet zelf een preventiegesprek maar leggen de eerste contacten 
met slachtoffers om na te gaan of zij behoefte hebben aan een afspraak met een vrijwilliger van SHN. 
De intake-medewerkers zijn getraind in het bij het eerste contact al ter sprake brengen van herhaald 
slachtofferschap. In deze specifieke training van de intake-medewerkers was bij het van start gaan 
van de training niet voorzien. In de praktijk van SHN bleek echter dat redelijk veel mensen bij het eer-
ste contact aangeven geen behoefte te hebben aan vervolgafspraken. Met het oog op de registratie 
van herhaald slachtofferschap zijn de intake-medewerkers de enige SHN-medewerkers die in de ge-
legenheid zijn om hierover informatie te achterhalen.  
2. Vrijwilligers: de inhoud van de training voor vrijwilligers had een tweeledig karakter. Eerst werd aan-
dacht besteed aan het omgaan met herhaald slachtofferschap en vervolgens aan het voeren van pre-
ventiegesprekken. Naast achtergronden over herhaald slachtofferschap is ingegaan op de opbouw 
van een preventiegesprek en geoefend met de rollen die medewerkers tijdens zo’n gesprek kunnen 
spelen (expert, uitvoerder, samenwerker). Er werd gewerkt met losse oefeningen en in rollenspellen 
met een acteur.  
3. Teamleiders: met de teamleiders is net als met de vrijwilligers de theorie van herhaald slachtoffer-

                                                                 
38  Pemberton, A. (2004), In de herhaling: herhaald slachtofferschap en preventie, SHN, Utrecht.  
39  Bron: interviews met coördinatoren slachtofferzorg Limburg-Noord en –Zuid.  
40  Behalve inhoudelijk was het ook financieel aantrekkelijk om de training door De Essenburgh te laten verzorgen. Vanwege een 

subsidie door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waren de kosten voor SHN erg laag.  
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schap besproken. Daarna zijn de teamleiders met een acteur gaan werken aan situationeel leider-
schap: hoe begeleid je je vrijwilligers in het voeren van preventiegesprekken?  

Alle vrijwilligers die op dat moment werkzaam waren bij SHN regio Limburg zijn ingeroosterd voor de 
training. Diegenen die door ziekte of anderszins afwezig waren, zijn in een “bezemklas” alsnog ge-
traind41. Het voeren van preventiegesprekken betrof een aparte training. Het is de bedoeling van SHN 
dat deze vaardigheidstraining bij landelijke uitrol vast onderdeel van het opleidingsprogramma van 
SHN gaat uitmaken.  

Ongeveer een half jaar na de training is voor alle medewerkers van SHN die aan de training Herhaald 
slachtofferschap hadden deelgenomen een terugkommiddag georganiseerd. Op deze middag zijn er-
varingen uitgewisseld over de toepassing van getrainde gespreksvaardigheden, maar is vooral veel 
tijd besteed aan het opnieuw uitleggen van wat het doel en het vervolg op de training moesten zijn. 
Op de terugkomdag kwam naar voren dat veel medewerkers niet precies wisten wat zij na de training 
anders moesten doen in de gesprekken met slachtoffers  en hoe zij daarbij specifiek aandacht moes-
ten geven aan herhaalde slachtoffers. Ook bleek het opgebouwde ervaringsniveau van medewerkers 
sterk uiteen te lopen: terwijl sommige vrijwilligers preventiegesprekken direct hadden ingevoegd in 
hun werkzaamheden, bleken anderen nooit een dergelijk gesprek te voeren. 

De medewerkers van SHN blijken om verschillende redenen problemen te hebben ervaren met de 
training (of het in de praktijk brengen ervan). Deze redenen betreffen soms de inhoud van de training, 
maar ook omstandigheden in de organisatie en de wijze waarop de training werd gegeven zijn ge-
noemd. Naast de bovengenoemde onduidelijkheid over wat precies van hen werd gevraagd, zijn door 
medewerkers van SHN de volgende punten genoemd42: 

• Omgaan met verandering: Verschillende medewerkers van SHN geven aan dat zij met de ver-
plichte training werden geconfronteerd in een periode dat ook allerlei dingen veranderden bij 
SHN (o.a. de aansturing van teams). Niet iedereen kon ook deze verandering daarbij waarderen. 
Dit ongenoegen uitte zich reeds bij de training.   

• Basisvaardigheden: Het voeren van een goed preventiegesprek is niet eenvoudig: het slachtof-
fer moet niet aangevallen worden, niet overstelpt worden met adviezen en niet secundair gevic-
timiseerd worden. Verschillende medewerkers geven aan dat niet verwacht mag worden dat alle 
vrijwilligers van SHN de daartoe benodigde vaardigheden evengoed beheersen.  

• Verantwoordelijkheid slachtoffer: Verschillende medewerkers geven aan moeite te hebben 
met de benadering waarbij benadrukt wordt dat de slachtoffers zelf verantwoordelijk zijn voor het 
opnieuw in eigen kracht komen staan. De medewerkers vinden de grens  tussen bekrachtigen en 
beschuldigen fragiel en zijn bang dat slachtoffers zich niet gesteund voelen als de nadruk gelegd 
wordt op het zoeken naar wat zij zelf kunnen doen om slachtofferschap te voorkomen.  

• Attitude “helpen”: Aansluitend op het voorgaande, geven verschillende medewerkers aan dat 
de benadering vanuit ‘empowerment’ van het slachtoffer (het werken vanuit de doelstelling dat 
mensen zichzelf leren helpen), voor sommige vrijwillige medewerkers betekent dit dat zij zich 
minder ‘verzorgend’ moeten opstellen dan zij gewend zijn. Dit ervaren sommige vrijwilligers  als 
moeilijk en sommigen als onwenselijk.  

                                                                 
41  Dit is een eis van het instituut dat de trainingen verzorgt. Om de subsidie van VWS te verkrijgen, moeten alle ingeschreven deel-
nemers daadwerkelijk getraind worden. Overigens blijkt uit de resultaten van de schriftelijke vragenlijst dat niet alle medewerkers de training 

gevolgd hebben of zich dit kunnen herinneren. Twee medewerkers die 3 jaar of langer in dienst zijn, geven aan dat zij geen training Her-
haald Slachtofferschap gevolgd hebben.  
42  De punten zijn geformuleerd op grond van de volgende informatiebronnen: 1. het evaluatieverslag van de terugkomdag zoals 

uitgewerkt door de trainer, 2. een interview met de trainer, 3. de enquêtes die werden uitgezet onder vrijwilligers en andere medewerkers 
van SHN, 4. een interview met de projectleider van SHN, 5. een door het IVA georganiseerde groepsbijeenkomst in het kader van deze 
evaluatie met de projectleider, teamleiders en vrijwilligers van SHN (zie voor een overzicht van respondenten: bijlage 2 onder het kopje 

‘slachtofferhulp’).  
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• Inhoud casuïstiek: Gevraagd naar wat zij zich herinneren van de training, halen enkele vrijwilli-
gers een in hun ogen ongepaste casus aan. Als voorbeeld van herhaald slachtofferschap werd 
ingegaan op het meerdere keren te maken krijgen met graffiti op je muren. De vrijwilligers von-
den deze casus ver af staan van de moeilijke zaken waar zij in de praktijk soms mee te maken 
krijgen. Juist voor moeilijke zaken, zoals zeden of geweld, willen zij op een training handvatten 
aangereikt krijgen.  

3.4 Projectdoel 3: Bewustwording onder medewerkers in de andere ketenorganisaties 

3.4.1 Nieuwsbrief en training 
Om alle relevante medewerkers van de participerende organisaties van het project op de hoogte te 
houden van het bestaan van en de voortgang in het project herhaald slachtofferschap is een nieuws-
brief in het leven geroepen. De nieuwsbrief werd toegestuurd aan alle vrijwilligers van SHN regio Lim-
burg en de leden van de begeleidingscommissie. De manager vanuit Justitiële Verslavingszorg l iet de 
nieuwsbrief door het secretariaat onder alle medewerkers van zijn eigen organisatie verspreiden. Hij 
heeft de managers van Reclassering Nederland en het Leger des Heils gevraagd hetzelfde te doen. 
Wie binnen gemeenten, justitie en politie een nieuwsbrief hebben ontvangen, is voor de onderzoekers 
onduidelijk gebleven; gegevens hierover werden door SHN niet bijeengebracht (er is geen totale ver-
zendlijst beschikbaar). Sinds juni 2005 is de nieuwsbrief vier maal (elk half jaar) opgesteld en uitge-
stuurd. Op dit moment komen er geen nieuwe nieuwsbrieven meer uit omdat er geen projectleider 
meer is die dit organiseert.  

Naast de nieuwsbrief werd met name het bijwonen van een training herhaald slachtofferschap gezien 
als een belangrijk kanaal om bewustwording van de materie te bereiken bij medewerkers van keten-
partners. Hiervoor is geen speciale training ontwikkeld maar is de training voor politiemedewerkers 
opengesteld voor medewerkers van andere organisaties. Slechts een enkeling heeft van deze moge-
lijkheid gebruik gemaakt.  

3.4.2 Bewustwording bij gemeenten 
In maart 2005 kwam de begeleidingscommissie bijeen en werd de concrete aanpak van het bevorde-
ren van bewustwording bij gemeenten besproken. De gemeente Sittard-Geleen was  hierbij vertegen-
woordigd43. Over bewustwording op strategisch niveau werd opgemerkt dat de gemeentes nog niet 
geïnformeerd waren. Voorgesteld werd om herhaald slachtofferschap in de bestuurlijke driehoek op 
de agenda te zetten en op tactisch niveau de leidinggevenden van handhaving of veiligheid van een 
gemeente op de hoogte te brengen, m ogelijk tijdens een sessie waarbij zij allemaal tegelijkertijd s a-
menkomen. Welke gemeenten de begeleidingscommissie hierbij precies op het oog had, is niet ge-
concretiseerd. De projectleider en de voorzitter van de begeleidingscommissie zijn geïnterviewd om 
de acties op dit punt nader te duiden. De projectleider van SHN gaf aan: “Meer in zijn algemeenheid 
wilden we iets zeggen over de rol van gemeenten. Die zagen we vooral bij de specifieke aanpak.” De 
voorzitter van de begeleidingscommissie dacht dat in eerste instantie gedacht werd aan de grote ge-
meenten (Maastricht, Venlo, Roermond en Sittard-Geleen) maar dat men tegelijkertijd vond dat de 
andere gemeenten meegenomen moesten worden.  
De taak om het regionaal college over het project te informeren, werd neergelegd bij de Hoofdofficier 
van Justitie. Deze heeft een brief gestuurd aan alle burgemeesters in de provincie Limburg waarin hij 
ze informeert over de achtergrond en doelstelling van het project en aangeeft dat de regierol van ge-
meenten bestaat uit leiderschap, initiatief nemen en procesbewaking. Op tactisch niveau is men er in-
derdaad in geslaagd om aansluiting te vinden bij een bijeenkomst van alle integrale veiligheidscoördi-
natoren (het RIVO: Regionaal Integrale Veiligheidscoördinatoren Overleg). Met de veiligheidscoördi-
nator van de gemeente Venlo zijn goede contacten gelegd en is men vanaf eind 2006 in gesprek over 

                                                                 
43  De burgemeester van Sittard/Geleen had zitting in het AJB en kwam er via deze weg mee in aanraking.  
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de mogelijkheden om kennis over herhaald slachtofferschap in te zetten bij de preventie van wo-
ninginbraken in wijken. In de gemeente Roermond is een concreet preventieproject van de grond ge-
komen. Hierop zal in paragraaf 3.12 verder worden ingegaan.  

3.4.3 Bewustwording bij reclassering 
In de begeleidingscommissie was de reclassering vertegenwoordigd door een manager vanuit Justi-
tiële Verslavingszorg. Hij vertegenwoordigde ook Reclassering Nederland en het Leger des Heils. De 
rol die hij voor reclassering zag weggelegd, bestaat eruit dat reclassering de contacten met daders 
onderhoudt en op die manier in een goede positie verkeert om geweldplegers die bij herhaling ten op-
zichte van dezelfde personen agressief zijn meer bewust te maken van wat zij hun slachtoffers aan-
doen, bijvoorbeeld middels het organiseren van slachtoffer-dader gesprekken. Om bewustwording bij 
medewerkers van reclassering te bereiken, zouden deze in 2006 getraind worden in het herkennen en 
signaleren van herhaald slachtofferschap, gericht op het doorverwijzen naar SHN. Uiteindelijk zijn al-
leen de manager en één van zijn unitmanagers aanwezig geweest bij een trainingssessie van de poli-
tie. Wel tracht de manager binnen de eigen organisatie met enige regelmaat aandacht voor herhaald 
slachtofferschap te vragen door het in het werkoverleg terug te laten komen. Hij gaf aan dat één keer 
vertellen niet voldoende is omdat medewerkers in hun contacten met daders veel zaken hebben 
waaraan zij moeten denken.  

3.4.4 Bewustwording bij het OM 
Om bewustwording bij medewerkers van het OM te creëren zijn in de begeleidingscommissie de vol-
gende activiteiten besproken en vastgelegd in het activiteitenplan 2006/2007 van het project. In de 
rechterkolom wordt aangegeven in hoeverre de activiteiten gerealiseerd zijn. 

 

Tabel 3.1: Geplande en gerealiseerde activiteiten van het OM in het kader van projectdoel 3  

Activiteit Realisatie44 

In 2006 ontvangen medewerkers van OM Roer-
mond en Maastricht training in het herkennen en 
signaleren van herhaald slachtofferschap, gericht 
op het doorverwijzen naar SHN. 

Medewerkers konden zich inschrijven voor de trai-
ning die voor de politie gegeven werd. Hier is in 
zeer beperkte mate (enkele personen) gebruik van 
gemaakt. 

Het bieden van gerichte preventie-informatie aan 
slachtoffers    

Bij ernstige zaken is het gebruikelijk dat de Officier 
van Justitie of een andere OM-medewerker een 
slachtoffergesprek voert. Het is onduidelijk welke 
extra activiteiten daar met de bijdrage van het pro-
ject zijn bijgekomen.  

In gesprekken met daders aandacht besteden aan 
de gevolgen van misdrijven voor slachtoffers (dit 
zou moeten leiden tot toegenomen motivatie van 
daders om deel te nemen aan een slachtoffer-
dader gesprek) 

Medewerkers van beide parketten met een speci-
fieke focus op s lachtofferzorg hebben extra aan-
dacht voor herhaalde slachtoffers gevraagd bij 
parketsecretarissen en officieren. Zij deden dit in 
werkoverleggen en via de e-mail. Aan de beoorde-
laars werd gevraagd om extra aandacht te hebben 
voor alternatieve afdoeningen. Onduidelijk is  hoe 
intensief hierop is geïnvesteerd en met welk effect. 

                                                                 
44  Bron: telefonisch interview met de vertegenwoordiger van OM Maastricht in de begeleidingscommissie van het project.  
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Ketenpartners informeren over achtergronden en 
motieven van daders  

Gebeurt nog niet.  

 

3.4.5 Landelijke aandacht 
Via de nieuwsbrief slachtofferzorg van het ministerie van Justitie is het Limburgse project in 2005 lan-
delijk onder de aandacht gebracht. Verder zijn buiten de regio presentaties gegeven aan onder ande-
re het AJB Breda en AJB Rotterdam. Tijdens het clusteroverleg van de zes zuidelijke politieregio’s 
bleek er belangstelling te zijn voor het project herhaald slachtofferschap. Het projectteam is uitgeno-
digd tijdens een vergadering over het project te komen vertellen. Tijdens de conferentie “best practi-
ces van geweld” in oktober 2006 bleken enkele medewerkers van politie en hulpverleningsdiensten 
geïnteresseerd in de aanpak van herhaald slachtofferschap. Zij hebben informatie over het project 
ontvangen. 

3.5 Projectdoel 4: Registratie van het aantal herhaalde slachtoffers door de politie 

Reeds in de opstartfase van het project was  duidelijk dat het bestaande politiesysteem waarin aangif-
tes worden geregistreerd, niet toereikend zou zijn voor de doeleinden van dit project. Op persoonsni-
veau kon weliswaar (handmatig) gekeken worden of iemand eerder aangifte deed (en zo ja, waarvan), 
het was echter niet mogelijk dit automatisch op het scherm te laten verschijnen ter attentie aan de 
verbalisant. Ook bleek dat de bestaande politiesystemen geen betrouwbare cijfers van herhaald 
slachtofferschap konden leveren op regioniveau. Dit had te maken met de verschillende registraties 
van een persoon (verschillende wijzen waarop een naam wordt ingevoerd), veel personen zijn niet 
‘uniek’ in het systeem. Bovendien kon het systeem alleen inform atie leveren over een eerder delict in-
dien hiervoor aangifte was gedaan. Voor de doelstelling van het project is informatie over herhaling, 
los van het wel of niet doen van aangifte, echter ook van van belang, omdat de aangiftebereidheid 
vaak daalt als men meerdere malen slachtoffer wordt.  

De Limburgse korpsen werkten ieder op eigen wijze aan het bereiken van voornoemd projectdoel, ge-
richt op een verbeterde registratie van herhaalde slachtoffers. De oorzaak hiervan is gelegen in het 
feit dat de registratiesystemen van beide korpsen verschillen: Limburg-Noord werkt met BPS, Lim-
burg-Zuid met Xpol. Voor beide systemen geldt dat waar aangiftes geregistreerd worden, ‘herhaling’ 
als  nieuw element toegevoegd moet worden aan deze aangever (indien van toepassing op deze per-
soon). Om er achter te komen of een slachtoffer herhaald slachtoffer is, ligt het voor de hand dit het 
slachtoffer zelf te vragen. Aangezien iedere aangever in principe eerder slachtoffer kan zijn geweest, 
zou deze werkwijze tot gevolg hebben dat dit iedere aangever gevraagd moet worden. Er werd daar-
om een afbakening gemaakt binnen de gehele groep aangevers. Alleen gewelds - en vermogensdelic-
ten (de incidentcodes 300-349 en 200-209, zie bijlage 1) werden in de registratie meegenomen, 
waarbij het moest gaan om een delict in dezelfde categorie. En zoals de projectdefinitie ook aangeeft, 
moest het eerdere delict in de afgelopen twaalf maanden hebben plaatsgevonden.  

In Limburg-Noord wordt gewerkt met het bedrijfsprocessensysteem (BPS). Op verzoek van Limburg-
Noord is dit landelijke systeem aangepast om registratie van herhaald slachtofferschap mogelijk te 
maken bij gewelds - en vermogensdelicten. De aanpassing werd in augustus 2006 gerealiseerd. Wan-
neer een slachtoffer binnen een jaar aangifte zou hebben gedaan van een soortgelijk feit, in de regio 
Limburg-Noord, dan laat BPS dit zien. Is dit niet het geval, dan verschijnt een pop-up na het invoeren 
van persoonsgegevens (bij geweld- en vermogensdelicten), om de verbalisant erop te wijzen dat hij 
mogelijk te maken heeft met een herhaald slachtoffer. De volledige tekst die is ingevoerd, luidt: “U 
hebt hier mogelijk te maken met een persoon die herhaald slachtoffer is geworden van een vermo-
gensdelict of geweldsdelict. Dit betekent dat u extra alert moet zijn op signalen van het slachtoffer. 
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Stel gerichte vragen. Wijs het slachtoffer op het project herhaald slachtofferschap. Reik de folder uit! 
Vul de modus operandi zo volledig mogelijk in.” Daaronder wordt de definitie getoond: “Definitie her-
haald slachtoffer: het meer dan eenmaal door eenzelfde soort delict getroffen worden van een per-
soon of plaats gedurende een jaar.” 
De verbalisant dient vervolgens gerichte vragen te stellen aan de betrokkene om vast te stellen of er 
inderdaad sprake is van herhaald slachtofferschap. Nog niet geregistreerd herhaald slachtofferschap 
kon zodoende in BPS worden geregistreerd. Van incidenten in het verleden waarvan eerder geen 
aangifte was gedaan, wordt aangegeven dat dit alsnog kan plaatsvinden. Als de aangever dit niet 
wenst, wordt de verbalisant geacht een mutatie (een aantekening van een politieambtenaar in een vrij 
veld binnen deze aangifteregistratie) van het eerdere incident te maken; hiermee wordt deze aange-
ver ook als herhaald slachtoffer aangemerkt. Is er sprake van een eerder incident buiten de regio, dan 
wordt hiervan eveneens een vrije mutatie gemaakt. De werkwijze schrijft verder voor dat de verbali-
sant uitleg geeft over het project, en hierbij de folder herhaald slachtofferschap meegeeft. Vervolgens 
moet de agent het slachtoffer vragen of deze bezwaar heeft tegen het doorsturen van zijn gegevens 
aan SHN. In de trainingen over deze werkwijze werd duidelijk aangegeven dat deze doorverwijzing 
gericht is op preventieactiviteiten die SHN verricht, waarmee deze doorverwijzing zich onderscheidt 
van de doorverwijzingen die altijd onder bepaalde incidentcodes plaatsvinden. Het verschil zit hierbij 
in de specifieke aandacht die de verbalisant schenkt aan de rol van SHN als ‘preventie-adviseur’. Net 
als bij de gebruikelijke doorverwijzing zijn er drie keuzemogelijkheden voor de verbalisant: geen be-
zwaar, wel bezwaar, onbekend. Zowel van de categorie ‘geen bezwaar’ als ‘onbekend’ worden de 
naw-gegevens van de aangever doorgestuurd aan SHN. Dit wordt verder besproken onder het pro-
jectdoel ‘doorverwijzing’ (paragraaf 3.8). 

De applicatie in BPS maakte het mogelijk om herhaald slachtofferschap te signaleren en te registre-
ren. Hiermee is het in Limburg-Noord mogelijk geworden om in contact met aangevers rekening te 
houden met herhaald slachtofferschap. Een tweede doelstelling waar de registratie toe zou dienen, 
was  het genereren van cijfers op regionaal niveau. Deze cijfers konden echter pas in de maand juli 
2007 voor het eerst gedraaid worden, vanwege technische problemen. In juli blijken 101 herhaalde 
slachtoffers geregistreerd te zijn in Limburg-Noord, in augustus zijn dit er 169, en in september 152.  

Registratie in de tweede politieregio in het project, Limburg-Zuid, bleek problematisch. X-pol kon niet 
meer worden aangepast, omdat landelijk gewerkt wordt aan het homogeniseren van dit systeem voor 
alle korpsen. ISC-zuid, die het programma beheert, kon hierdoor geen aanpassing maken voor Lim-
burg-Zuid. Hiermee werd het bevragen en registreren van herhaald slachtofferschap niet haalbaar. 
Wel was het mogelijk om uit het bestaande systeem informatie over herhaald slachtofferschap te ha-
len. Er werd een query (zoekvraag) gemaakt waarmee periodiek een lijst kan worden uitgedraaid van 
alle personen die recent aangifte hebben gedaan, en die tevens in het afgelopen jaar minimaal een 
keer aangifte hebben gedaan van een feit in een bepaalde categorie. Het bleek echter niet mogelijk 
om hier aparte groepen delicten in te onderscheiden. Hierdoor ontstond een verschil in aantallen met 
de lijst die SHN opstelde (op basis van navraag bij de actieve benadering), omdat bijvoorbeeld een 
aangever van woninginbraak die eerder dat jaar aangifte deed van diefstal van zijn fiets, door Xpol 
wel geteld werd maar door SHN niet (diefstal fiets valt buiten de doelgroep van SHN). 

3.6 Projectdoel 5: Doorverwijzing van slachtoffers naar SHN door politie 

Het doorverwijzen van slachtoffers naar SHN is een taak die deel uitmaakt van het aangifteproces. 
Indien een aangever tot de doelgroep van SHN behoort, wordt standaard gevraagd of hij er bezwaar 
tegen heeft dat zijn gegevens worden doorgegeven aan SHN. Dit ‘normale’ doorverwijzingpercentage 
is in de Limburgse regio’s landelijk gezien hoog. De norm van 70 procent wordt vrijwel in alle districten 
gehaald, meestal ruimschoots. Voor het project herhaald slachtofferschap werd echter meer gevraagd 
van de politiemedewerkers. Bij de trainingen werd verteld dat ook uitleg over SHN, specifiek over de 



 Herhaald slachtofferschap 34

preventiegesprekken, bij de doorverwijzing (of bejegening) van een herhaald slachtoffer hoort. Ook 
werd verteld dat de folder herhaald slachtofferschap uitgereikt moet worden. In Limburg-Noord herin-
nert de mededeling op het beeldscherm (de pop-up, beschreven in paragraaf 3.4) de politiemedewer-
ker hieraan. Hiermee is dit projectdoel dus ook een werkwijze en niet alleen een ‘vinkje’ in het sys-
teem. De werkwijze is echter niet in de vorm van een protocol of standaardprocedure in het aangifte-
proces opgenomen, het is enkel aangedragen in de training. Er werd door de politie niet bijgehouden 
in hoeverre de nieuwe registratiewijze ook werd toegepast.   

In de enquête onder politiemedewerkers is gevraagd hoe vaak men aangevers wijst op de diensten 
van SHN. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten. Een kwart van de ondervraag-
den geeft aan niet of niet altijd de vraag te stellen of naw-gegevens van de aangever doorgestuurd 
mogen worden aan SHN. In een open vraag is naar de reden hiervan gevraagd. Veel medewerkers 
geven aan dat zij dit laten afhangen van de ernst van het delict en een inschatting van de impact er-
van op het slachtoffer. Ook wordt aangegeven dat men dit bij bedrijven vaak niet doet en dat het wel 
eens vergeten wordt (vaak wordt hier ook tijdsdruk/werkdruk bij vermeld).  
Specifiek in Limburg-Noord blijkt dat de nieuwe BPS-applicatie kritiek oplevert van de medewerkers. 
Het verwerken van een aangifte kost nu meer tijd, en de extra vragen in het kader van het project 
Herhaald slachtofferschap blijken heel vaak niet van toepassing op de aangever. Dat wil zeggen, er 
moet  aan alle aangevers gevraagd worden of de persoon eerder slachtoffer is geweest, maar dit is 
heel vaak niet zo. Het lijkt erop dat veel medewerkers snel ‘doorklikken’ zonder de vragen aan de 
aangever te stellen45. Ook wordt opgemerkt dat de registratie het systeem vervuilt: als iemand aan-
geeft eerder slachtoffer te zijn geweest, maar dit was in een andere regio, wordt hiervan (landelijk ge-
zien) een dubbele registratie gemaakt. 

Voor het project is het met name van belang dat de politie de aangever wijst op het feit dat SHN er 
ook is voor preventie-advies. Veel mensen zullen dit niet weten, en er is geen andere (althans geen 
gemakkelijke) manier om hierachter te komen. SHN is wat dit betreft duidelijk afhankelijk van de poli-
tie. Uit de enquête blijkt dat de helft van de politiemedewerkers dit inderdaad altijd doet, en een derde 
‘meestal’.  

 

Tabel 3.2: Handelingen van politiemedewerkers gericht op doorverwijzing van slachtoffers 
naar SHN. Bron: enquête 

Frequentie van de handelingen: Altijd Meestal Nooit 

Hoe vaak vraagt u de aangever of hij/zij bezwaar 
heeft tegen het verstrekken van hun gegevens aan 
SHN? 

185 (74%) 62 (25%) 2 (1%) 

Ik vertel aangevers die tot de doelgroep van SHN 
behoren wat SHN kan doen 

184 (74%) 65 (26%) 0 

Ik vertel aangevers die tot de doelgroep van SHN 
behoren, dat zij ook bij SHN terecht kunnen voor 
preventietips en advies om herhaling te voorkomen 

117 (47%) 84 (34%) 46 (19%) 

Ik geef aangevers die tot de doelgroep van SHN 43 (17%) 112 (45%) 93 (38%) 

                                                                 
45  Gebaseerd op interviews en bijwonen van de training in Limburg-Noord.  
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behoren, de folder van SHN mee 

 

Ook is aan de aangevers gevraagd welke informatie zij van de politie kregen. Hieruit blijkt dat zes van 
de veertien respondenten bekend is met het feit dat SHN advies kan geven om herhaling van een 
strafbaar feit te voorkomen. Ook blijkt dat bijna alle aangevers (13) het op prijs s tellen preventietips te 
krijgen, omdat ‘je graag iets wilt doen om het voortaan te voorkomen’, maar vaker nog wordt een ant-
woord gegeven als ‘omdat dat nooit kwaad kan’.  

Aan cliënten van SHN is tevens gevraagd of zij zich nog konden herinneren hoe het contact met SHN 
tot stand is gekomen. Van de 147 personen die deze vraag beantwoordden, gaven er 72 aan dat dit 
op advies van de politie was en daarnaast vulden 16 personen in “advies van de politie en telefonisch 
benaderd door SHN”. 60 procent van de respondenten zijn slachtoffers die door de politie zijn door-
verwezen naar SHN. In tabel 3.3 is te zien hoe tevreden de cliënten zijn over de informatie die de pol i-
tie over SHN verstrekt heeft. 

 

Tabel 3.3: Tevredenheid slachtoffers over de informatie van de politie over SHN. Bron: enquête 

Antwoord Aantal 

Nee, het was mij op basis daarvan niet duidelijk wat SHN voor mij kan doen 13 (9%) 

Ja, het was mij op basis daarvan duidelijk wat SHN voor mij kan doen 100 (69%) 

Ik heb geen informatie gekregen 15 (10%) 

Ik kan het me niet herinneren 17 (12%) 

Totaal 145 

 

Ook naar het uitreiken van folders  door de politie is in de enquête onder politiemedewerkers ge-
vraagd. Op de vraag of politiemedewerkers  bekend zijn met de folder over herhaald slachtofferschap, 
antwoordt een m inderheid positief: 45 procent (van de 277 medewerkers die de enquête invulden). 
Aan hen is gevraagd of zij deze folder aan aangevers meegeven: vrijwel de helft doet dit regelmatig of 
altijd (54 respondenten). Van de respondenten die dit niet altijd doen (57), geeft op 1 respondent na 
iedereen aan dat dit (onder andere) komt doordat de folder niet (altijd) voorradig is. Ook uit de inter-
views is gebleken dat de beschikbaarheid van de folders erg wisselend is tussen de verschillende bu-
reaus. De meerderheid van de chefs van de basiseenheden gaf wel aan hierop te letten op hun pol i-
tiebureaus (15 van de 21). 

3.7 Projectdoel 6: Signaleren en registreren bij SHN 

Om herhaald slachtofferschap te kunnen signaleren hebben alle medewerkers van SHN de in para-
graaf 3.3. besproken training gevolgd. Om de verkregen informatie en nieuwe dienstverlening vervol-
gens te registreren, zijn de bestaande registratieformulieren Intake Servicelijn, Intake Actieve Benade-
ring en het zogenaamde “oranje dossier” aangepast. Hierop moet naast de gebruikelijke informatie 
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worden aangegeven of er sprake is van herhaald slachtofferschap (door het omcirkelen wat van toe-
passing is bij “herhaald slachtofferschap ja/nee”) en of er een preventiegesprek gevoerd is (door het 
al dan niet aanvinken van de optie “preventiegesprek gevoerd” die met stempels aan de dossiers is 
toegevoegd). Uit de enquête onder medewerkers van SHN blijkt overigens dat niet alle medewerkers 
voorafgaand aan hun eigen contact met een slachtoffer nagaan of er sprake is van herhaald slachtof-
ferschap. Van de 31 respondenten bleken 12 dit altijd na te gaan en 13 meestal. Drie kijken het soms 
vooraf na en vier nooit. Wat de reden is voor het niet altijd nagaan van wat reeds bekend is over eer-
der slachtofferschap is onbekend. 

In onderstaande tabel staat het door SHN geregistreerde aantal herhaalde slachtoffers per delicttype 
weergegeven, in de periode van januari 2006 tot oktober 2007.  

Tabel 3.4: Aantal herhaalde slachtoffers per delicttype46 – tussen haakjes aantal preventiege-
sprekken  

Delicttype 2006 2007 (tot 1 
oktober) 

Totaal 

Geweld zonder letsel  5 (2) 2 (2) 7 (4) 

Geweld met letsel  29 (8) 14 (4) 43 (12) 

Bedreiging  23 (5) 6 (0) 29 (5) 

Beroving 1 (0)  1 (0) 

Vrijheidsbeneming en gijzeling   2 (1) 2 (1) 

Aanranding 1 (0)  1 (0) 

Openbare schennis 2 (0)  2 (0) 

Verkeersongeval met letsel  3 (1)  3 (1) 

Woninginbraak  31 (18) 5 (2) 36 (20) 

Diefstal van auto 5 (5)  5 (5) 

Diefstal uit auto 2 (0)  2 (0) 

Oplichting en verduistering  2 (1)  2 (1) 

Vernieling/vandalisme/baldadigheid 2 (1) 1 (1) 3 (2) 

Stalking  6 (1) 4 (1) 10 (2) 

Totaal 112 
(42) 

34 (11) 146 (53) 

 
De tabel illustreert wat in paragraaf 3.1 al werd opgemerkt, namelijk dat de definitie van herhaald 
slachtofferschap zoals deze in de begeleidingscommissie is vastgesteld in de praktijk door medewer-
kers van SHN niet altijd gevolgd wordt. Tot herhaalde slachtoffers zouden in het kader van het project 
alleen slachtoffers gerekend worden die in een periode van 1 jaar opnieuw slachtoffer worden van 
een vermogens - of geweldsdelict. Delicten zoals een verkeersongeval met letsel en vernie-
ling/vandalisme/baldadigheid vallen niet onder deze noemer. De personen die hiermee meermaals te 
maken hebben gehad, zijn echter wel als herhaald slachtoffer geregistreerd door medewerkers van 
SHN. Voor het grootste deel valt de geregistreerde groep overigens wel onder de definitie. Wat verder 
opvalt in de tabel, is het geringe aantal geregistreerde herhaalde slachtoffers in 2007 in vergelijking 
met 2006. Deels laat dit verschil zich verklaren door het gegeven dat 2007 het lopende jaar is, maar 
zoals uit tabel 3.5. zal blijken, lijkt na het eerste kwartaal van 2007 een dalende trend te zijn ingezet. 

                                                                 
46  Bron: Regas uitdraai 16/10/2007.  
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Een derde conclusie die op basis van de cijfers uit tabel 3.4 getrokken kan worden, is dat slechts met 
ruim een derde van de herhaalde slachtoffers (53 van de 146) een preventiegesprek gevoerd wordt; 
dat wil zeggen, een als zodanig geregistreerd gesprek.  

Op het registratieformulier wordt onder het kopje ‘actieve benadering’47 een onderscheid gemaakt 
tussen emotionele, juridische en overige (praktische) ondersteuning. De zinsnede “preventiegesprek 
gevoerd” valt onder de categorie emotionele hulpverlening terwijl bijvoorbeeld doorverwijzing naar een 
externe partij valt onder overige (praktische) ondersteuning. Dit onderscheid is een bewuste keuze 
geweest. De projectleider licht toe: “Het preventiegesprek voorziet in een emotionele behoefte die 
mensen hebben. Na het opvanggesprek kom je op het punt dat je je afvraagt ‘hoe nu in de toekomst?’ 
en dan kun je het over preventie hebben.”  

Zoals gezegd zijn registratiegegevens binnen het project met name gebruikt om een vinger aan de 
pols te houden met betrekking tot de nieuwe dienst preventiegesprek. In onderstaande tabel is het 
aantal geregistreerde gevoerde preventiegesprekken per kwartaal voor 2006 en 2007 terug te vinden. 
Voor de duidelijkheid: het gaat hierbij om preventiegesprekken met herhaalde slachtoffers, maar ook 
om preventiegesprekken met personen die ‘’slechts” éénmaal slachtoffer waren van een bepaald type 
delict en waarbij het gesprek dus in het teken stond van het voorkómen van herhaald slachtoffer-
schap. 

 

Tabel 3.5 Aantal geregistreerde preventiegesprekken, zowel met herhaalde slachtoffers 
als met “eenmalige” slachtoffers 

Periode Aantal 

1e kwartaal 2006 2 

2e kwartaal 2006 48 

3e kwartaal 2006 208 

4e kwartaal 2006 429 

1e kwartaal 2007 544 

2e kwartaal 2007 475 

3e kwartaal 2007 220 

 
Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven, heeft een werkgroep die is voortgekomen uit de begeleidings-
commissie succesfactoren gedefinieerd die nodig zijn om aan te tonen dat het pilotproject succesvol 
elders in het land kan worden uitgezet. Eén daarvan luidde “Bij 50 procent van de cliënten met een 
face-to-face contact is een preventiegesprek gevoerd”. In oktober 2006 rapporteerde de projectleider 
dat er tot op dat moment bij 15 procent van de face-to-face contacten een dergelijk gesprek gevoerd 
was. Dit is aanzienlijk minder dan de 50 procent die nagestreefd wordt. Met deze cijfers in de hand is 
de projectleider het gesprek aangegaan met de aanjagers en overige teamleiders. De teamleiders ga-
ven aan dat deze werkwijze – waarbij regelmatig het aantal geregistreerde gevoerde preventiege-
sprekken aan hen gecommuniceerd werd – hen doordrong van de noodzaak (opnieuw) aandacht voor 
herhaalde slachtoffers en preventiegesprekken te vragen bij de vrijwilligers. Zoals uit de tabel 3.5. valt 
af te lezen, stijgt het aantal gevoerde preventiegesprekken flink vanaf de tweede helft van 2006. 
Naast de toegenomen aandacht voor het onderwerp, speelde hierbij een andere factor een rol. In ok-
tober 2006 is namelijk door de projectleider van SHN besloten dat preventiegesprekken niet alleen fa-
ce-to-face maar ook telefonisch plaats kunnen vinden. Deze bijstelling werd ingegeven door de prak-
tijk; slachtoffers die onder de actieve benaderingsdienst van SHN vallen, worden door intake-

                                                                 
47  Zie ook paragraaf 3.1 
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medewerkers benaderd om vast te stellen wat hun hulpbehoefte is en om eventueel een afspraak in 
te plannen. Het bleek dat een grote groep slachtoffers nooit verder komt dan dit telefonische contact. 
Na een eerste en eventueel een volgend telefoontje volgde geen afspraak voor face-to-face contact. 
Omdat deze slachtoffers tijdens de telefoongesprekken vaak aangaven informatie te willen over pre-
ventiemogelijkheden, werd besloten om de preventiedienstverlening ook mee te nemen in de telefoni-
sche contacten.  

Hoewel de registratie van het aantal gevoerde preventiegesprekken op het eerste gezicht eenvoudig 
lijkt, blijkt uit bovenstaande al dat zich, net als bij de doelgroep, een interpretatiekwestie voordoet. Bij 
aanvang van het project was het een duidelijke vereiste dat een preventiegesprek face-to-face plaats-
vond, maar later kon ook telefonisch contact het karakter van een preventiegesprek hebben, zo rede-
neerden althans individuele medewerkers . Er werden hierover geen harde eisen of duidelijke voor-
waarden gecommuniceerd richting de vrijwilligers, over op basis waarvan een gesprek als preventie-
gesprek gekwalificeerd mocht worden. Het komt dan ook op eigen inzichten en afwegingen van indi-
viduele medewerkers aan wanneer zij kiezen voor de registratie “preventiegesprek gevoerd”. Dat de 
één daar anders mee omgaat dan de ander blijkt uit de volgende opmerking van een vrijwilliger: “Bij 
de actieve benadering stel je wel eens voor om  een folder toe te sturen. Je hebt iemand dan sowieso 
gesproken, en dan kruis ik dus ook preventie aan.” Wellicht ten overvloede, het toekennen van de re-
gistratie “preventiegesprek gevoerd” aan telefonische gesprekken, is geen beleidsbeslissing geweest. 
De enquête onder cliënten van SHN bevestigt de interpretatiemarge van het al dan niet voeren van 
een preventiegesprek. De enquête is verspreid onder slachtoffers met wie volgens de SHN medewer-
ker een preventiegesprek gevoerd is. Enkele aangeschreven slachtoffers namen contact op met de 
onderzoekers om te laten weten dat zij de enquête niet invulden omdat deze niet op hen van toepas-
sing was: er was slechts telefonisch contact geweest en in hun ogen had geen preventiegesprek 
plaatsgevonden. Een dergelijke boodschap stond ook in een aantal geretourneerde enquêtes. Na het 
doornemen van alle antwoorden, kon bij 53 procent van de respondenten gesteld worden dat er in 
hun perceptie daadwerkelijk over preventie gesproken was. 30 procent van de respondenten gaf ex-
pliciet aan dat dat niet het geval was geweest en bij 16 procent is dit op basis van de enquête niet 
goed vast te stellen.  

Op de registratie van de vrijwilligers zit een beperkte controlemogelijkheid. De formulieren en papie-
ren dossiers waarmee de vrijwilligers werken, worden door administratieve medewerkers en teamlei-
ders ingevoerd in het systeem Regas. Een aantal teamleiders gaf aan dat als zij na het doorlezen van 
de verslagen concludeerden dat het een herhaald slachtoffer betrof en/of er een preventiegesprek ge-
voerd was, terwijl de vrijwilliger dit niet heeft aangegeven, zij dit alsnog als zodanig in het systeem in-
voeren.  
 
Bij aanvang van het project was er sprake van dat het registratiesysteem Regas vervangen zou wor-
den door een ander systeem of versie en dat de applicatie herhaald slachtofferschap hierin meege-
nomen zou worden. Hierop heeft men niet gewacht48 maar in wat voorheen een leeg veld was  heeft 
men  een tijdelijke toevoeging laten opnemen in het bestaande systeem. Omdat het een landelijk sys-
teem betreft, is de toevoeging voor alle regio’s van SHN ingevoerd. Om verwarring te voorkomen 
heeft de projectleider iedereen per e-mail geïnformeerd dat de toegevoegde hulpverleningsoptie al-
leen relevant was voor het pilotproject in Limburg. 

De registratie van herhaald slachtofferschap was  in essentie een subdoel van het project: via inzicht 
in de totstandkoming van herhaald slachtofferschap moest uiteindelijk gekomen worden tot een pas-
send preventieaanbod. Analyse van de geregistreerde gegevens zou er toe moeten leiden dat duide-
lijk wordt voor welke doelgroep een specifieke aanpak ontwikkeld moet worden en op welke risicofac-
toren deze zich dan moet richten. Tot deze benutting van de registratiegegevens is men in het Lim-

                                                                 
48  Wat een goede keus is gebleken aangezien er voor zover bekend tot op heden geen nieuw systeem is ingevoerd.  
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burgse pilotproject nog niet gekomen. In de pilot is de registratie voornamelijk succesvol ingezet als 
monitoringinstrument. Door periodiek het aantal gevoerde preventiegesprekken op te vragen en aan 
de teams voor te leggen, hield de projectleider de vinger aan de pols met betrekking tot de aandacht 
voor het thema.  

3.8 Projectdoel 7: Correcte bejegening van herhaalde slachtoffers door politie 

De opzet van en deelname aan de trainingen is reeds in paragraaf 3.2 aan bod gekomen. Ook dit pro-
jectdoel, correcte bejegening van herhaalde slachtoffers, is door middel van deze training uitgewerkt. 
In de oorspronkelijke opzet van het project herhaald slachtofferschap, wordt bejegening niet als trai-
ningsdoel omschreven. In 2005 wordt het doel van de training als volgt omschreven: “medewerkers 
kunnen herhaald slachtofferschap herkennen en registreren. Zij kunnen ten behoeve van risico-
inventarisatie en preventie verwijzen en kunnen middels overige opsporings - of handhavingstaken 
een bijdrage leveren aan de aanpak van herhaald slachtofferschap”49. De rol van de politie in het pro-
ject wordt gezien als ‘signaleren, registreren en doorverwijzen’, waarna SHN de ondersteuning (en 
advisering) van het slachtoffer op zich neemt. Gedurende het project is de verbinding met bejegening 
gelegd. Hoe dit is verlopen wordt hier besproken. 

3.8.1 Herhaald slachtofferschap en bejegening: verhogen van de tlpc 
De regio Limburg-Zuid besloot in 2005 werk te gaan maken van het verhogen van het ‘rapportcijfer’ 
dat de burger de politie geeft. Deze tevredenheid wordt gemeten in de monitor tlpc (tevredenheid 
laatste politiecontact). Landelijk werd aangekondigd dat dit cijfer omhoog moest, en voor Limburg-
Zuid betekende dit een fikse inhaalslag. Met deze aandacht voor bejegening kreeg ook het project 
herhaald slachtofferschap een nieuwe impuls. De verbinding tussen deze projecten lijkt in die zin een 
pragmatische, maar werd ook inhoudelijk uitgelegd. In projectnotities wordt toegelicht dat men ervan 
uitgaat dat het vertrouwen van burgers (en dus ook van herhaalde slachtoffers) gewonnen kan wor-
den door hen op de juiste manier te bejegenen; het cijfer (tlpc) zal dus stijgen door correcte bejege-
ning. Daarbij werd aangenomen dat juist herhaalde slachtoffers minder vertrouwen hebben in de pol i-
tie, omdat zij na meerdere aangiftes (of incidenten) wéér in contact met de politie komen. Hun idee 
van wat de politie aan hun problemen/zorgen kan doen zal door deze herhaling negatiever zijn, zo 
wordt verondersteld. Tegelijkertijd verwacht men dat de impact van het voorval op deze burger groter 
zal zijn, groter dan op basis van het gebeurde wordt ingeschat door de politie die ter plaatse komt. 
Juist hier zou miscommunicatie kunnen ontstaan, zo vreest men, doordat de agent de em o-
tie/frustratie van de burger niet kan plaatsen; hij houdt onvoldoende rekening met de mogelijkheid van 
herhaald slachtofferschap.  

De strikte projectafbakening werd op dit onderdeel dus losgelaten, correcte bejegening is belangrijk 
voor alle slachtoffers, dus ook voor herhaalde slachtoffers. En het doel van de training is eveneens 
het verbeteren van de tlpc, naast correcte bejegening van herhaalde slachtoffers. De tevredenheid 
van burgers wordt jaarlijks gemeten in de politiemonitor bevolking. Hiermee ontstaat enig inzicht in het 
effect van de training op dat vlak. Er wordt niet besloten om specifiek de tevredenheid van herhaalde 
slachtoffers te meten. 

3.8.2 Opzet van de trainingen 
Beide korpsen hadden bij het opzetten van de trainingen voor het project herhaald slachtofferschap 
dezelfde doelen voor ogen, maar in Limburg-Zuid krijgt het door de inbedding in het onderwerp beje-
gening, een enigszins andere lading. In de basiseenhedenoverleggen van Limburg-Noord werd her-
haald slachtofferschap meer als losstaand onderwerp behandeld, waardoor er meer aandacht was 

                                                                 
49  Bron: Planning 2005-2006, opgesteld door SHN, en vergaderstuk Achtergrondinformatie, zoals in januari 2006 in RMT aangereikt. 
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voor de bewustwording en de gevolgen van herhaald slachtofferschap. In de opzet van Limburg-Zuid 
lag meer nadruk op bejegening, en was de discussie meer hier op gericht. 

Bewustwording wilde men in beide korpsen bereiken door in de trainingen uit te leggen wat onder her-
haald slachtofferschap verstaan wordt, en wat erover bekend is. Het verbeteren van de bejegening 
van herhaalde slachtoffers in het bijzonder wordt in de training aan de orde gesteld door voorbeelden 
te tonen van incidenten waarbij herhaalde slachtoffers betrokken zijn, en de reactie van politie hierop. 
Hierover werd vervolgens gediscussieerd. In de training is duidelijk gemaakt hoe bewustwording van 
en discussie over het onderwerp eruit zou moeten zien, naar verwachting zou leiden tot gedragsver-
andering bij politiemedewerkers. Er werd bewust geen concrete invulling aan ‘correcte bejegening’ 
gegeven in de vorm van een letterlijke uitleg over hoe de medewerkers zich zouden moeten gedra-
gen. Kennis over het bejegenen van burgers werd bekend verondersteld; in de politieopleidingen is 
hiervoor voldoende aandacht, zo wordt verondersteld. Van de medewerkers werd in ieder geval ver-
wacht dat zij voldoende bagage hebben om kennis van herhaald slachtofferschap te integreren in hun 
dagelijks werk. Dit werd in de trainingen ook op deze wijze uitgelegd. De aanname is hiermee dat de 
beoogde gedragsverandering voortkomt uit bewus twording. 

3.8.3 Beknopte evaluatie van de trainingen 
Bij de training zijn enkele externen aanwezig geweest, zoals leden van de begeleidingscommissie 
(herhaald slachtofferschap) en teamleiders van SHN. SHN heeft hen gevraagd naar hun beeld van de 
training50. Afgaand op deze beknopte evaluatie, blijkt dat zij vonden dat het onderwerp herhaald 
slachtofferschap in de trainingen goed werd uitgelegd, alsmede het hulpaanbod van SHN. Het laatste 
bleek nodig: het werk van SHN was voor een aantal politiemedewerkers nog onbekend. In de training 
werd verder ruimschoots aandacht geschonken aan discussie, aan de hand van praktijkvoorbeelden. 
Op dit punt werd de betrokkenheid van de politie hoog genoemd. De praktijkvoorbeelden, getoond als 
filmpjes, betroffen echter het onderwerp bejegening, en niet zozeer herhaald slachtofferschap51. Ver-
der wordt in het evaluatiedocument opgemerkt dat de discussie ook veel over interne zaken ging, 
waarmee het besprokene verder van het onderwerp herhaald slachtofferschap af kwam te liggen. Ook 
wordt in de evaluatie opgemerkt dat deelnemers bejegening waarschijnlijk als het hoofdonderwerp 
van de training zullen hebben ervaren, en dat deze op dit punt geslaagd genoemd mag worden. De 
betrokkenheid van de politie werd over het algemeen als positief ervaren, zij het dat dit niet voor alle 
deelnemers gold: “Sommige mensen waren enigszins behoudend, anderen stonden meer open voor 
informatie.”  

3.9 Projectdoel 8: Advies en ondersteuning door SHN 

3.9.1 Hulpaanbod in het kader van het project 
Bij aanvang van het project werd gekozen om te investeren in het realiseren van “extra opvangaan-
dacht” voor herhaalde slachtoffers. De noodzaak voor extra opvangaandacht was gebleken uit de 
studie van SHN52. Herhaalde slachtoffers bleken zich langer angstig te blijven voelen en meer 
problematiek te ervaren dan eerste slachtoffers. Zij leken behoefte te hebben aan iets meer of anders 
dan het reguliere aanbod waarin geen onderscheid werd gemaakt tussen eerste en herhaalde slacht-
offers. Toen het project eenmaal van start was gegaan, liep men aan tegen de operationalisatie van 
de te bieden “extra opvangaandacht”. Er bleek geen apart aanbod beschikbaar te zijn voor herhaalde 
slachtoffers. Tegelijkertijd raakten projectleider en begeleidingscommissie ervan overtuigd dat het 
welbevinden van slachtoffers voor een belangrijk deel bepaald wordt door de manier waarop zij beje-
gend worden. En hoewel dat voor alle slachtoffers van belang is, vond men het zeker voor herhaalde 

                                                                 
50  Politiemedewerkers maakten dus geen deel uit van deze evaluatie.  
51  In Limburg-Noord is voor de training hetzelfde beeldmateriaal getoond.  

52  Pemberton, A. (2004), In de herhaling: herhaald slachtofferschap en preventie, SHN, Utrecht.  
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slachtoffers van cruciaal belang dat er aandacht is voor het gegeven dat zij iets soortgelijks al eerder 
hebben meegemaakt en mogelijk geen oplossing voor hun probleem meer zien. Dat zij er geen ver-
trouwen in hebben dat politie en justitie de ontstane situatie tot een goed einde kunnen brengen. In de 
beleidsstukken is deze verschuiving duidelijk terug te vinden. De activiteit “extra opvangaandacht” 
wordt bij de stand van zaken en vervolg 2006 niet meer genoemd. Nieuw op de agenda is “herstel van 
vertrouwen in politie en justitie”. In paragraaf 3.11 wordt besproken hoe hieraan invulling is gegeven. 
In deze paragraaf gaan we verder in op het aspect preventie, dat wel onderdeel uit is gaan maken van 
het hulpaanbod van SHN.  

3.9.2 Implementatie nieuwe dienstverlening 
Met betrekking tot de hulpverlening stelt SHN zichzelf tot doel dat het slachtoffer op deskundige wijze 
door SHN ondersteund moet gaan worden in het voorkomen van herhaald slachtofferschap en het 
beperken van de negatieve gevolgen van herhaald slachtofferschap. Hieraan ontleende subdoelstel-
lingen zijn (i) vrijwilligers handvatten geven om de aanpak van herhaald slachtofferschap succesvol te 
laten zijn, gericht op de eigen verantwoordelijkheid van het slachtoffer en (ii) teamleiders deskundig 
maken en behouden zodat zij de vrijwilligers op maat kunnen aansturen53. Om dit proces intern op 
gang te brengen en te houden, werd naast het projectteam (projectleider en ondersteuner) per bureau 
een aanjager herhaald slachtofferschap benoemd.  
Er is vooraf nagedacht over mogelijke weerstanden en vragen die teamleiders en vrijwilligers kunnen 
hebben ten aanzien van het project Herhaald slachtofferschap. De eerste categorie struikelblokken 
die men benoemde, is organisatorisch van aard en omvat mogelijke onduidelijkheid over taken en ver-
antwoordelijkheden van aanjagers, teamleiders en vrijwilligers: wie doet wat wanneer en levert welke 
producten, hoe wordt afgestemd met ketenpartners, hoeveel tijd gaat het kosten? Een tweede 
categorie van mogelijke bedenkingen is inhoudelijk: benodigde specialisme, victim blaming en angs t-
vergroting, onduidelijkheid over het doel van het project, kritisch zijn over te verwachten resultaten en 
de inhoud van de nieuwe werkwijze. Anticiperend op deze punten is er een begeleidingsplan opge-
steld om de implementatie van de aangepaste hulpverlening zo goed mogelijk tot stand te brengen. 
Onderscheiden activiteiten daarin zijn:  

• training van vrijwilligers en teamleiders  
• begeleiding vrijwilligers tijdens individuele werkbegeleiding  
• begeleiding van groepsbesprekingen  
• preventie op agenda van teambijeenkomsten zetten  
• registratie herhaald slachtofferschap en preventieve hulpverlening volledig en betrouwbaar in 

beeld brengen (stempels op oranje dossiers, registratie in Regas).  
• aanjagersoverleg 
• stim uleren voortgang implementatie (o.a. poster ophangen) 
• module herhaald slachtofferschap opstellen.  
 
Over de training is het nodige geschreven in paragraaf 3.3. De mate waarin na de training tijdens indi-
vidueel-, groeps - of teamoverleg is teruggekomen op de nieuwe dienstverlening is tijdens een 
groepsgesprek met aanjagers, teamleiders en vrijwilligers besproken. Over de gekozen opzet met een 
projectleider en aanjagers was  men zeer te spreken. De projectleider heeft zorg gedragen voor de 
contacten met de ketenpartners, het monitoren van de aandacht en de inbreng van nieuwe impulsen, 
zo is ieders ervaring. Om de vrijwilligers te bereiken, bleek per bureau een aanjager nodig die het on-
derwerp op de agenda hield. De aandacht die er vervolgens aan besteed werd, verschilde van bureau 
tot bureau. Eén teamleider geeft aan de preventiehulpverlening niet als specifiek anders te beschou-
wen dan de reguliere dienstverlening en er in de aansturing van vrijwilligers geen onderscheid in te 
maken. Op een ander bureau zijn de voor preventie benodigde vaardigheden na de training nogmaals 

                                                                 
53  Deze werkwijze komt overeen met de werkwijze die SHN bij alle slachtoffers hanteert, ook hier wordt gewerkt met vrijwilligers en 

(betaalde) teamleiders. 
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met een rollenspel geoefend. Voor alle bureaus geldt dat het gedurende de looptijd van het project 
moeilijk geweest is om structureel aandacht aan herhaald slachtofferschap te besteden. Het project is 
veelbelovend van start gegaan met een gemotiveerde projectleider en inspirerende aanjagersover-
leggen. De oorspronkelijke projectleider is opgevolgd door een projectleider die naast Herhaald 
slachtofferschap ook andere trajecten moest “trekken” en er daardoor minder tijd aan kon besteden. 
Ook de teamleiders van SHN geven aan dat zij de afgelopen periode naast hun reguliere werkzaam-
heden veel tijd en energie kwijt zijn geweest aan organisatorische veranderingen binnen SHN. Dit al-
les heeft zijn weerslag gehad op de omslag die in het kader van het project Herhaald slachtofferschap 
is ingezet en moet worden bewaakt.  

Hoewel er zoals gezegd geen aanbod “extra opvangaandacht” voor herhaalde slachtoffers werd ont-
wikkeld, vond in het primaire hulpverleningsproces van SHN in het kader van de pilot wel een andere 
grote verandering plaats. De dienstverlening werd uitgebreid met preventieve hulpverlening. Op dit 
terrein bestond volgens de projectleider een leemte: er zijn wel instanties, zoals de politie, die alge-
mene preventieadviezen geven maar geen organisatie die mensen helpt te voorkomen opnieuw 
slachtoffer van een bepaald type delict te worden. Het voorzien in deze behoefte sluit aan bij de be-
leidslijn van SHN, namelijk mensen in hun kracht zetten. In het pilotproject heeft men echter ervaren 
dat er een groep vrijwilligers is die weerstand heeft tegen deze nieuwe vorm van hulpverlening. Hun 
grootste bezwaar richt zich op de eigen verantwoordelijkheid die aan slachtoffers wordt toegekend. Zij 
vrezen dat slachtoffers het gevoel zullen krijgen dat het hun schuld is dat zij (opnieuw) slachtoffer zijn 
geworden. Deze vrijwilligers voelen zich meer op hun gemak bij de oorspronkelijke werkwijze van 
SHN die zich primair richt op verwerking en het voorkomen van langdurige traumatisering. Over hoe 
groot de groep is die weerstand heeft tegen de nieuwe werkwijze, lopen de meningen tijdens het 
groepsgesprek uiteen van 5 tot 70 procent. Uit de beantwoording van de schriftelijke vragenlijst blijkt 
ook enige terughoudendheid: gevraagd naar hun waardering voor voorlichting aan slachtoffers over 
preventieve maatregelen, geeft bijna een derde van de respondenten aan hier neutraal tegenover te 
staan. De overige personen zijn positief (55 procent) of zeer positief (16 procent). Niemand is (zeer) 
negatief. Gevraagd naar het voeren van preventiegesprekken geeft één respondent van de 31 aan 
nooit preventiegesprekken te voeren.  

Omdat de weerstand van veel medewerkers van SHN voortkomt uit de angst slachtoffers onprettige 
gevoelens te bezorgen, zijn slachtoffers bevraagd op hun gevoel naar aanleiding van het preventie-
gesprek. In onderstaande tabel zijn de antwoorden weergegeven: 

 

Tabel 3.6: De mening van slachtoffers over de waarde van het preventiegesprek voor henzelf. 
Bron: enquête 

Antwoord Aantal Percentage 

Het gesprek heeft me onzekerder gemaakt 1 1 

Het gesprek heeft mijn gevoel niet veranderd 27 35 

Het gesprek heeft mij een enigszins veiliger gevoel gegeven 39 50 

Het gesprek heeft mij zeker een veiliger gevoel gegeven 9 12 

Weet niet/heb geen mening 2 3 
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De angst meer kwaad dan goed te doen, lijkt op basis van deze gegevens ongegrond.  

Tegenover de terughoudende medewerkers staat een aantal vrijwilligers dat aangeeft reeds voor de 
implementatie van het pilotproject al preventieadviezen te geven. Deze vloeiden voort uit een toe-
komstgerichte insteek: “hoe nu verder?”. Wat echter ook voor deze groep vrijwilligers nieuw is, is de 
manier van adviseren. Hier gaan we in de volgende paragraaf op in.  

3.9.3 Van risicoprotocol naar preventiegesprek  
Tijdens de begeleidingscommissievergadering van april 2005 presenteerde SHN drie concept risico-
analyseprotocollen voor respectievelijk woninginbraak, publiek geweld en autodiefstal, - inbraak en 
vernieling54. In de toelichting hierop valt te lezen dat “het risicoanalyseprotocol in de eerste plaats een 
gespreksprotocol is om bij een specifiek slachtoffer relevante risicofactoren op herhaald slachtoffer-
schap te achterhalen om op grond daarvan effectieve preventieadviezen te kunnen geven en com-
mitment bij slachtoffers te creëren voor het uitvoeren van de overeengekomen preventiemaatregelen.” 
Het risicoanalyseprotocol kan ook gebruikt worden voor analysedoeleinden en kan daarvoor eventu-
eel aangepast worden met andere items om meer zicht te krijgen op aanvullende risicofactoren. De 
protocollen zijn door de projectleider ontwikkeld op basis van inzichten uit wetenschappelijke literatuur 
en bestaande protocollen van de politie. Bij de introductie van de risicoanalyseprotocollen werd in de 
begeleidingscommissie van het project direct de vraag opgeworpen of het protocol bij bepaalde delic-
ten/bepaalde doelgroepen niet een te zwaar middel zou zijn om na een eerste slachtofferschap te ge-
bruiken. In de commissiebijeenkomst wordt de mogelijkheid geopperd om bij de generieke aanpak de 
inzet van het risicoanalyseprotocol te beperken tot de herhaalde slachtoffers. In dit stadium kan er bij 
de eerste slachtoffers volstaan worden met een “kaal” preventieadvies. Bij de specifieke aanpak kan 
er vervolgens voor worden gekozen het protocol wel bij bepaalde groepen eerste slachtoffers in te 
zetten. Onder meer naar aanleiding van gesprekken met de trainer, die”het afwerken van een proto-
col” niet de juiste manier van werken vond, zijn in mei 2005 de risicoanalyseprotocollen vervolgens 
omgewerkt tot gespreksprotocollen. Het “risicoanalyse- en preventiegesprek” zou een dienst zijn die 
een aanvulling vormt op de opvanggesprekken die de medewerker van SHN met het slachtoffer voert. 
Het risicoanalyse- en preventiegesprek laat zich inpassen in de structuur van de opvanggesprekken. 
In het opvangcontact is op een gegeven moment een punt bereikt waarop gepraat kan worden over 
de toekomst. Dit is het aangrijpingspunt om het over preventie te hebben. En hoewel in eerste instan-
tie gespreksprotocollen ontwikkeld zijn voor specifieke risicoanalyse- en preventiegesprekken is vrij 
snel een delictonafhankelijk product ontstaan, het zogenaamde “preventiegesprek”. De projectleider 
verklaart dit als volgt: “het idee van het risicoanalyseprotocol is dat je als hulpverlener in kaart moet 
brengen waar aangrijpingspunten voor verbetering liggen. In de praktijk zie je dat slachtoffers zelf 
vaak al heel goed weten waar het aan kan liggen dat zij (wederom) slachtoffer van een bepaald delict 
zijn geworden. Om dit in de toekomst te voorkomen, moeten zij er zelf iets aan willen doen. Het heeft 
geen zin om ze van alles te vertellen dat uit risicoanalyse blijkt. Het enige dat werkt, is goed aanslui-
ten bij hun inzichten en behoeftes ”.  

Het voeren van een preventiegesprek vereist andere vaardigheden dan voor het reguliere hulpverle-
ningsaanbod van SHN vereist zijn. Een duidelijk verschil tussen een opvanggesprek en een preven-
tiegesprek is dat in het eerste vaak weinig structuur wordt aangebracht terwijl het preventiegesprek 
juist een duidelijke kop, romp en staart heeft. Een tweede belangrijk verschil tussen het bestaande 
aanbod en de nieuwe dienst preventiegesprek is de rol die de vrijwilliger vervult. Bij bestaande SHN 
diensten zoals een opvanggesprek, juridisch advies of het regelen van een voeging neemt de vrijwill i-
ger de positie van adviseur of expert in. Bij het preventiegesprek speelt zelfredzaamheid een grote rol; 

                                                                 
54  Laatstgenoemde delict staat niet op de lijst voor actieve benadering en zal volgens de uiteindelijke definitie van herhaald slachtof -

ferschap geen onderdeel van het project uitmaken.  
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het slachtoffer moet de regie in handen nemen. Dit is in tegenspraak met de neiging die veel vrijwilli-
gers hebben om mensen te helpen door zelf allerlei dingen aan te dragen. Zij moeten leren om samen 
naar oplossingen te zoeken, om zich niet boven maar naast het slachtoffer te plaatsen en te vragen 
“hoe ziet u de oplossing?”. Dit blijkt lastig. Ten eerste omdat het onderscheid in gepaste rollen per ty-
pe gesprek niet voor iedereen even duidelijk is (dit geldt zowel voor vrijwilligers als voor teamleiders). 
Dat sommige medewerkers heel goed begrepen hebben wat de bedoeling is, blijkt uit de enquête. 
Gevraagd naar de methodiek die zij hanteren bij het voeren van preventiegesprekken, zijn onder meer 
de volgende antwoorden gegeven:  

• De cliënten een spiegel voor houden zodat zij er achter komen dat iets te voorkomen was ge-
weest; 

• Feiten verzamelen en slachtoffer zoveel mogelijk zelf de risico’s  laten benoemen; 
• Het laten vertellen en zelf laten herkennen van valkuilen; 
• Preventietips (kleine foldertjes) als handvat. Open vragen om patroon zelf te laten ontdekken, als 

dat er is. 
Overigens is het zelfs als het in theorie bekend is, moeilijk om een gewoonte van sturen en adviseren 
te doorbreken. Hierbij speelt “het contactkanaal” ook een rol. Een geïnterviewde vrijwilliger die zich bij 
een face-to-face gesprek coachend opstelt, voelt hier bij telefonische contacten in het kader van ac-
tieve benadering vaak minder ruimte voor: “iemand die aangeeft geen behoefte aan een gesprek te 
hebben, geef je nog snel wat tips mee”.  
 

3.9.4 Map preventieadvies 
Om de vrijwilligers te ondersteunen bij het uitoefenen van hun preventietaak, is naast de module pre-
ventiegesprek een m ap preventieadvies ontwikkeld. Deze bestaat uit drie onderdelen: 

1. Algemene folder Herhaald slachtofferschap: algemene preventietips  

2. Preventiekaartjes: voor de delicten (i) geweld (ii) oplichting & verduistering (iii) auto-
inbraak, -diefstal en –vernieling (iv) woninginbraak (v) zedenmisdrijf en (vi) diefstal 
zijn kaartjes ontwikkeld met specifieke tips  

3. Sociale kaart: overzicht van folders en contactgegevens van landelijke en lokale in-
stanties op het terrein van slachtofferschap en preventie 

De folder en preventiekaartjes zijn door de projectleider ontwikkeld en besproken in de begeleidings-
commissie en met een aantal deskundigen van Transact, de politie en SHN. De folder Herhaald 
slachtofferschap wordt behalve door de vrijwilligers van SHN ook via de politie verstrekt. Van de 152 
cliënten van SHN die de schriftelijke vragenlijst geretourneerd hebben, geven er 74 aan één of meer-
dere folders ontvangen te hebben. Als we alleen kijken naar slachtoffers met wie een preventiege-
sprek gevoerd is, dan geeft iets meer dan 60 procent van hen aan folders meegekregen te hebben. 
Deze worden goed gelezen: 17 procent leest de folder deels en 79 procent neemt de folder in zijn ge-
heel door. De vrijwilligers van SHN zelf vertellen in het groepsinterview dat zij voorzichtig zijn met het 
verstrekken van folders. Deze worden in elk geval liever niet verstuurd los van een gesprek. Eén vrij-
williger geeft bovendien liever de algemene SHN folder dan die van herhaald slachtofferschap mee 
omdat “je iemand anders zo’n etiket opplakt”. De tekst van de folders zou volgens de vrijwilligers aan-
gepast mogen worden. Hij zou moderner, niet zo belerend en met minder open deuren kunnen. Of er 
behoefte is aan preventiekaartjes over andere onderwerpen dan de bestaande zes is niet breed na-
gevraagd. Eén vrijwilliger heeft aangegeven met name instrumenten te willen hebben voor moeilijk te 
bespreken delicten zoals seksueel geweld en huiselijk geweld. Het up-to-date houden van de sociale 
kaart met aanbieders van preventiemogelijkheden is een taak van de projectleider. Op de Limburgse 
sociale kaart zijn onder andere opgenomen landelijke en lokale instanties zoals politie, Centrum voor 
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Criminaliteit en Veiligheid, Stichting Vorkmeer, Groene Kruisvereniging over weerbaarheid, zelfverde-
diging en tips. Daarnaast een lijst met instanties en bijbehorende contactgegevens bestaande uit 
Slachtoffer in beeld, Slachtoffer informatiebalie, Schadefonds geweldsmisdrijven, schadebemiddelaar, 
SOS telefonische hulpdienst, Stichting processen verbaal, Stichting Koppeling, Stichting Wederik, 
Stalking lotgenoten, Stichting stop stalking, Politie en stalking, Telefoonterreur. Het overzicht is het re-
sultaat van een internetsearch, uitgevoerd door SHN. Er zijn geen criteria gespecificeerd om te bepa-
len welke organisaties wel en welke niet op de kaart komen. De mate waarin gebruik wordt gemaakt 
van de preventiemap is onduidelijk. Onder deze naam is de map in elk geval niet erg bekend: de helft 
van de SHN medewerkers geeft bij de enquête aan dat deze map hen niet bekend is. Tijdens het 
groepsinterview deed de naam ook geen belletjes rinkelen maar producten eruit zoals folders, preven-
tiekaartjes en de sociale kaart zijn wel bekend.  

Het doorverwijzen naar andere instanties wordt door de medewerkers van SHN niet gezien als iets 
specifieks in het kader van het project herhaald slachtofferschap. Doorverwijzing maakt deel uit van 
de reguliere hulpverlening. Gevraagd naar voorbeelden die betrekking hebben op preventie worden 
onder andere genoemd: 

• Bij inbraak: politie laten controleren op veiligheid hang- en sluitwerk 
• Doorverwijzen, en indien nodig bij het eerste gesprek begeleiden 
• Huur PIW (partner in welzijn), naar huisarts, meegaan met aangifte doen 
• Persoonlijk alarmsysteem  
• Preventieteam bij inbraak  

3.10 Projectdoel 9: Herstel van vertrouwen van herhaalde slachtoffers in justitie 

Als activiteiten die het OM in het kader van het project zou kunnen ondernemen gericht op ‘herstel 
van het vertrouwen van slachtoffers in justitie’ werden in de projectplannen genoemd: 1. verhoogde 
aandacht voor deze slachtoffers onder medewerkers met name bij Officieren van Justitie en parkets e-
cretarissen, ‘zodat zij zich in de beleidsvrijheid bij alternatieve afdoeningen of in de persoonlijke ge-
sprekken met slachtoffers kunnen laten leiden door de kennis over herhaald slachtofferschap, 2. 
doorverwijzing naar SHN, en 3. ‘het meewegen van de belangen van herhaalde slachtoffers bij keu-
zes in opsporings - en vervolgingsbeslissingen (zie ook paragraaf 2.10). Ernaar gevraagd of op voor-
noemde punten is geïnvesteerd, geeft de respondent van het OM aan dat er middels verspreiding van 
nieuwsbrieven in de organisatie wel aandacht werd gevraagd voor de thematiek (zie ook 3.4.4), maar 
dat er in het kader van het project geen specifieke nieuwe werkwijzen werden ontwikkeld. Ook werd 
niet geëvalueerd welke verandering mogelijk werd bewerkstelligd doordat nadrukkelijker werd geïn-
formeerd naar het belang van aandacht voor herhaald slachtofferschap in zaken.  

3.11 Projectdoel 10: Inzet van de kennis van herhaald slachtofferschap in de opsporing 

De registratie van herhaald slachtofferschap in politiesystemen verloopt zoals vermeld problematisch. 
Hierdoor heeft men de stap naar informatie voor opsporing in feite niet kunnen maken. De query die 
voor Limburg-Zuid werd gemaakt, leverde naar de mening van analisten van de politie te weinig op 
om het voor bijvoorbeeld patrouillering te gebruiken. Bovendien zou de politie ook op andere manie-
ren voldoende informatie kunnen genereren over slachtofferschap om dergelijke beslissingen te ne-
men, en zou er sprake zijn van een teveel aan informatie voor de persoon die deze tactische beslis-
sing neemt.  

In Limburg-Noord is men herhaald slachtofferschap in de dagrapporten gaan vermelden, maar deze 
informatie heeft men niet ingezet voor tactische keuzes. Hiervoor achtte men de status van de pilot te 
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onzeker: het korps wil hier pas in investeren als het project een definitieve landelijke status zou krij-
gen.  

Ook wanneer de registratie van herhaald slachtofferschap goed gerealiseerd had kunnen worden, is 
de vraag in hoeverre deze cijfers gebruikt zouden worden voor het verbeteren van de opsporing. Zo-
als gezegd beschikt de politie over een veelheid aan informatie die tot tactische keuzes kan leiden. In 
de Limburgse regio’s is het project herhaald slachtofferschap gedurende de looptijd van het project 
steeds meer ingevuld als een project gericht op bejegening en minder op het vergaren en verwerken 
van cijfermateriaal over herhaald slachtofferschap. Deze verschuiving van de originele doelstellingen 
is te verklaren door het feit dat een goede registratie niet mogelijk bleek. Maar het is ook de vraag in 
hoeverre een dadergerichte organisatie zoals  de politie, oog heeft voor de mogelijkheden die cij fers 
over slachtofferschap bieden. In de enquête is de vraag gesteld of herhaling van een delict bij hetzelf-
de slachtoffer kan worden voorkomen. De helft van de politiemedewerkers is van mening dat dit niet, 
of niet vaak kan (54 procent). 46 Procent denkt dat dit, soms of vaak, wel mogelijk is. Ook is gevraagd 
in hoeverre het project hieraan kan bijdragen. Hierover is de meerderheid van de medewerkers nega-
tief (63 procent). In een toelichting op deze vraag wordt vaak aangegeven dat ‘de dader bepaalt of hij 
doorgaat, niet het slachtoffer’, of ‘het is vaak toeval, het gedrag van het slachtoffer is maar ten dele 
van invloed’. Medewerkers die wel van mening zijn dat herhaling te voorkomen is (37 procent), be-
noemen vaak de praktische preventietips die maken dat het slachtoffer weldegelijk zelf iets kan doen, 
maar ook dat SHN de weerbaarheid van slachtoffers kan vergroten, en dat bewustwording en alert-
heid preventief kunnen werken.  

3.12 Projectdoel 11: Opzetten van gerichte preventieprojecten door de gemeente  

Bij aanvang van het project herhaald slachtofferschap is een duidelijke knip aangebracht tussen twee 
typen van aanpak. Het eerste deel van het project beslaat de generieke aanpak waarin naar bewus t-
wording, signalering & doorverwijzing en ondersteuning & advisering van herhaalde slachtoffers wordt 
gestreefd. Het tweede type betreft de specifieke aanpak: op basis van informatie die in de generieke 
aanpak is verzameld, worden regiospecifieke doelgroepen en delicten aangewezen waarop extra in-
zet zal worden gepleegd. De regie hiervoor ligt bij gemeenten, die zich laten informeren door politie en 
SHN. Door geen van de gemeenten in de regio Limburg is evenwel actief een preventieproject ont-
wikkeld. Een aanbod van een bedrijf om alarminstallaties beschikbaar te stellen aan bewoners die de 
gemeente (Roermond) kan selecteren, wordt aangegrepen voor het project herhaald slachtofferschap. 
Een vergelijkbaar initiatief wordt door de gemeente Venlo ontwikkeld. Voor beide voorbeelden geldt 
dat zij een pragmatische definitie van herhaald slachtofferschap hanteren en zich richten op het voor-
komen van herhaling bij alle slachtoffers, waarmee de doelgroep breder is dan herhaalde slachtoffers 
volgens de projectdefinitie. 

3.12.1 Alarmproject Roermond 
De ontstaansgeschiedenis van het Roermondse project is als volgt: in oktober 2005 heeft het Fonds 
SHN, dat onder andere tot taak heeft fondsen te werven ten behoeve van de hulpverlening aan 
slachtoffers, van Siemens en de Mansveldgroep een aanbod in natura gekregen. De bedrijven boden 
aan om 10 tot 20 alarminstallaties ter beschikking te stellen en te installeren in de woningen van 
slachtoffers van woninginbraak. Het Fonds Slachtofferhulp was  op de hoogte van het project herhaald 
slachtofferschap in Limburg en vroeg de projectleider of zij gebruik wilde maken van dit aanbod. De 
projectleider gaf aan dat het aanbod wat vroeg kwam : er waren op dat moment nog onvoldoende ge-
gevens geanalyseerd om een specifieke aanpak te ontwikkelen. Een kennisbasis om doelgroepen en 
delicten te bepalen ontbrak nog. Toch werd op het aanbod ingegaan. Doelstelling van het alarmpro-
ject werd, om met behulp van een tijdelijke inzet van een beveiligingssysteem in de woning bij (her-
haald) inbraakslachtoffers de kans op toekomstige inbraak te verkleinen en het gevoel van veiligheid 
in de eerste periode na de inbraak te verhogen. Doelgroepen van het project zijn: (i) herhaalde 
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slachtoffers van woninginbraak. Hierbij werd een herhaald slachtoffer gedefinieerd als iemand die re-
centelijk slachtoffer is geworden van een (geslaagde) inbraak in de woning en in een periode van 24 
voorafgaande maanden al eerder slachtoffer was van een woninginbraak of poging daartoe en (ii) 
slachtoffers van inbraak die zich in een schrijnende situatie bevinden. Dat wil zeggen slachtoffers die 
in de periode na de inbraak ernstige emotionele gevolgen ondervinden of een sterk verhoogd risico op 
herhaald slachtofferschap lopen. Een schrijnende situatie acht men alleen vast te stellen na een 
huis/bureaubezoek bij/met de cliënt. Deze definitie was  veel breder dan de originele waarin een peri-
ode van 12 maanden genoemd wordt en eerste slachtoffers sowieso niet opgenomen zijn. Op de 
vraag waarom van deze definitie werd afgeweken, is het antwoord van de projectleider “een definitie 
is ‘kunstmatig gaan afbakenen om zuiver te kunnen tellen’. Er zijn zo veel soorten slachtofferschap en 
herhaald slachtofferschap. Het is heel individueel bepaald hoe iemand slachtofferschap beleeft. Ook 
het delicttype is van belang: van een zedendelict voel je je een herhaald slachtoffer ook als het 10 jaar 
later voor de 2e keer gebeurt terwijl het met andere delicten minder snel zo voelt. Bij het alarmproject 
in Roermond hebben we een pragmatisch uitgangspunt genomen, namelijk de vraag “wie willen we 
eigenlijk bedienen?”. Voor de mogelijkheden die we hadden en het delict dat het betrof, zijn we op 24 
maanden uitgekomen.”   

3.12.2 Preventieproject Venlo 
Zoals uit bovenstaande beschrijving duidelijk wordt, is het preventieproject in Roermond niet op initia-
tief of onder regie van de gemeente tot stand gekomen. De gemeente Venlo startte eind 2006 een 
preventieproject waar zij wel duidelijk zelf de regie in voerde. Hiervoor werden politie en SHN gecon-
sulteerd55. In de gemeente is een pakket van acht maatregelen op het gebied van inbraakpreventie 
aan de burgemeester voorgelegd. De maatregelen waren gericht op het onder de aandacht brengen 
en bevorderen van de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van burgers. Daarnaast werd 
een extra adviesservice verleend. Eén van de maatregelen betrof het installeren van een alarminstal-
latie bij slachtoffers van inbraak om te voorkomen dat zij nogmaals getroffen worden. De slachtoffers 
werden gestimuleerd om hun woning in te richten volgens de eisen van het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen. Als de slachtoffers dit zouden doen, kwamen ze in aanmerking voor het in bruikleen nemen 
van een alarminstallatie. Het concept zoals dat is toegepast in Roermond zou ook in Venlo in gebruik 
worden genomen56. Een andere suggestie die vanuit het project herhaald slachtofferschap gedaan is, 
namelijk het huis aan huis rondbrengen van risicokaarten, maakte eveneens onderdeel uit van het 
pakket aan maatregelen. 

3.13 Voorwaarden voor het slagen van het project 

Evenals in hoofdstuk 2, de planevaluatie, wordt hier na het bespreken van de opgestelde doelen in-
gegaan op de randvoorwaarden van het project. Zoals in paragraaf 2.13 is aangegeven, zijn verschil-
lende factoren onderscheiden waarnaar extra aandacht uit zou moeten gaan, wilde het project suc-
cesvol worden. Hier wordt beschreven in hoeverre gedurende het project deze vooraf bekende ‘val-
kuilen’ ontweken zijn.  

3.13.1 Kritische succesfactoren 
Hoewel bij aanvang van het project een aantal mogelijke belemmeringen al voorzien werd, kon niet al-
tijd voorkomen worden dat deze zich toch deden voelen in het project. Genoemd werden: 

• Gebrek aan draagvlak voor het project 

                                                                 
55  Vanuit het pilotproject herhaald slachtofferschap wordt een aantal adviezen verstrekt. Deze zijn niet gebaseerd op analyse van de 
eigen gegevens die inmiddels verzameld zijn, maar eerder op inzichten uit literatuur. 

56  Ronteltap, P. 27 november 2006, brief aan burgemeester. 
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Om gebrek aan draagvlak voor het project te voorkomen, was de politie voornemens om lokale aan-
jagers te benoemen. Dit is echter niet gebeurd. De rol van de politie in het project als geheel is in 
aanvang niet heel actief. Tot december 2005 was  alleen het korps Limburg-Noord vertegenwoordigd 
in de begeleidingscommissie. Limburg-Zuid liet weten geen medewerking te verlenen. Dit besluit volg-
de dat van de Raad van hoofdcommissarissen; deze bleek in eerste instantie besloten te hebben om 
herhaald slachtofferschap niet in de politieorganisatie op te nemen, met als argument dat ieder 
slachtoffer dezelfde behandeling zou moeten krijgen (juni 2005). Limburg-Zuid is dan ook niet verte-
genwoordigd in de begeleidingscommissie. In december 2005 sloot Limburg-Zuid bij het overleg aan, 
met de mededeling dat men was teruggekomen op dit besluit. Na dit besluit is het project door deze 
regio actief opgepakt. Voor beide korpsen geldt dat de personen die namens de politie deelnamen in 
de begeleidingscommissie, de functie van regionaal coördinator slachtofferzorg vervullen. Onder de 
direct betrokkenen is het commitment voor het project groot. De coördinatoren slachtofferzorg zijn de 
trekkers van het project voor de gehele regio, er zijn op districtsniveau geen aanjagers aangewezen. 
De coördinatoren hebben het project in de organisatie onder de aandacht gebracht, en waar mogelijk 
de projectplannen geïmplementeerd. Beslissingen die in de begeleidingscommissie gemaakt werden 
werden door de coördinatoren getoetst op haalbaarheid in de politieorganisatie. Hierbij bleek de werk-
wijze van de politieorganisatie, met name de bureaucratie en landelijke eisen aan het systeem, enkele 
malen een struikelblok te vormen voor de plannen van de begeleidingscommissie.  

Gebrek aan draagvlak bij SHN zou voorkomen moeten worden door voortdurend te sturen op de atti-
tude van de uitvoerende medewerkers bij SHN. Hoewel voor deze organisatie niet in de stukken ge-
noemd, zijn hier wel lokale aanjagers benoemd. De aanjagers zijn voortvarend aan de slag gegaan 
met het project. Omdat er nog geen visie, methode of materiaal over de preventie van herhaald 
slachtofferschap aanwezig was, is veel tijd en aandacht van de aanjagers in het ontwikkelen van deze 
inhoud gaan zitten. Aan het zelf of collega-teamleiders aanzetten tot het voortdurend sturen op de atti-
tude van de uitvoerende medewerkers, is men niet altijd even goed toegekomen. Het aantal mede-
werkers met een negatieve attitude ten opzichte van het project is volgens de deelnemers aan het 
groepsgesprek wel afgenomen naarmate het project langer draaide.  

Eind 2006 werd in een vergadering van de begeleidingscommissie aangegeven dat de chefs basis-
eenheden niet (voldoende) op de hoogte waren van het project herhaald slachtofferschap. Door Lim-
burg-Noord werd opgemerkt dat de buitengebieden enthousiaster reageerden op het project dan de 
steden. 

• Onvolledige registratie zou de ontwikkeling van specifieke aanpakken remmen doordat er onvol-
doende inzicht is in aard en omvang van herhaald slachtofferschap in de regio.  

Het is inderdaad zo dat men er in de Limburgse pilot nog niet toe gekomen is om aard en omvang van 
herhaald slachtofferschap te analyseren. Dit komt deels doordat politiegegevens over herhaald 
slachtofferschap nog ontbreken. SHN beschikt echter al wel enige tijd over cijfermateriaal. Zoals in pa-
ragraaf 3.5 is besproken, kunnen bij de betrouwbaarheid ervan enige vraagtekens geplaatst worden. 
Los van registratiebelemmering komt de analyseslag echter ook niet van de grond omdat de verant-
woordelijkheid voor het uitvoeren ervan niet duidelijk aan een partij is  toegekend. De succesfactor 
“omvang van herhaald slachtofferschap en de preventieve dienstverlening wordt volledig en betrouw-
baar in kaart gebracht” die door de werkgroep uit de begeleidingscommissie als succesfactor voor 
SHN omschreven is, is dan ook niet behaald. 

• Het ontwikkelen van prestatie-indicatoren om voldoende bewijs voor landelijke uitrol aan te leveren.  
 
Prestatie-indicatoren zijn een aantal keer besproken in de begeleidingscommissie. Men wilde graag 
de voortgang van het project volgen en beoordelen en een adviesbureau werd uitgenodigd om hier-
voor een offerte in te dienen. Vanwege de kosten is afgezien van verdere samenwerking en werden 
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vervolgens door SHN zelf prestatie-indicatoren geformuleerd (zie volgende paragraaf). Samen met het 
ministerie van Justitie is vervolgens gekeken naar de mogelijkheid van externe evaluatie. Onderhavig 
rapport is hiervan het resultaat.  

• Succes factoren die werden nagestreefd bij het verbeteren van preventieve hulpverlening aan 
slachtoffers en het ondersteunen van slachtoffers bij het voorkomen van toekomstig slachtoffer-
schap, werden als volgt geformuleerd: (i) 80 procent van de medewerkers heeft de training herhaald 
slachtofferschap gevolgd, (ii) bij 50 procent van de cliënten met een face-to-face contact is een pre-
ventiegesprek gevoerd, (iii) bij de cliënten waar een preventiegesprek is gevoerd, geeft de helft aan 
dat het gesprek een toegevoegde waarde heeft gehad in hun actief handelen en (iv) SHN draagt bij 
aan het bieden van gerichte preventie-informatie aan slachtoffers door verstrekking van folders. 

 
Eerder werd al opgemerkt dat voornoemde succesfactoren niet SMART57 zijn geformuleerd omdat 
gehanteerde begrippen als ‘cliënten’ en ‘medewerkers’ niet duidelijk  werden toegelicht. Resultaatm e-
tingen op voornoemde punten zijn niet uitgevoerd door de projectuitvoerders. Wel loopt in 2006 het 
project ‘Resultaten tellen’ bij SHN. Dit project had tot doel om sturing op de diensten van SHN te rea-
liseren. Voor het project Herhaald Slachtofferschap werd een proceskaart opgesteld volgens welke 
per september 2006 gewerkt wordt. Op de proceskaart worden de bovenstaande uitgangspunten van 
de werkgroep overgenomen58.  
Zoals eerder in dit hoofdstuk besproken, hebben vrijwel alle medewerkers van SHN de training ge-
volgd en is er lopende het project voor gekozen preventiegesprekken niet alleen face-to-face maar 
ook telefonisch te voeren. De mate waarin cliënten vinden dat een gesprek een toegevoegde waarde 
heeft gehad in hun actief handelen, werd niet door SHN zelf nagevraagd, maar werd wel bevraagd in 
de enquête die onderdeel was van deze evaluatie. In de schriftelijke enquête onder cliënten van SHN 
met wie een preventiegesprek gevoerd is, is de vraag gesteld “Heeft u de tips of adviezen die u ge-
kregen heeft, daarna ook toegepast?”. Van de 154 respondenten antwoordde een enkeling ‘nee’, 47 
procent ‘ja gedeeltelijk’ en nog eens 48 procent ‘ja volledig’. Op de vraag of zij één of meerdere fol-
ders ontvangen hebben, antwoordt 62 procent van de respondenten bevestigend.  

• Begeleidingscommissie 
 

Voorzien was dat de begeleidingscommissie maandelijks overleg zou voeren om inhoudelijke zaken 
af te stemmen en concrete invulling van het project te bewerkstelligen. In 2005 is de commissie zeven 
keer bij elkaar geweest. SHN heeft zoals gepland een projectteam geformeerd en de voorzitterstaak 
van de begeleidingscommissie op zich genomen. Het projectteam moest de implementatiefase stimu-
leren en actief volgen, en de medewerkers van SHN en beide politiekorpsen bij de uitoefening van 
hun nieuwe taken stimuleren. Ook moest het team zorg dragen voor bijsturing/voortgangsbewaking. 
Uitvoerders van betrokken organisaties werden gevolgd en bijgestuurd in hun werkzaamheden. Zij 
werden gevraagd naar verbetermogelijkheden en geïnformeerd over tot dan toe behaalde resultaten. 
Tenslotte stimuleerde het projectteam gemeenten in hun regiefunctie. De overige partijen toonden 
hun commitment door deelname aan de begeleidingscommissie, financiële ondersteuning via AJB-
gelden en de inzet van hun personeel, middelen en ruimte. SHN constateert echter in mei 2005 dat 
het project meer en meer alleen iets van SHN leek te worden. In 2006 nam het OM het voorzitter-
schap van de begeleidingscommissie voor haar rekening. De commissie kwam zes keer bijeen. In 
augustus 2007 is de begeleidingscommissie opgegaan in de Themagroep Slachtoffers. Het voordeel 
hiervan is dat er meerdere andere partijen (bijvoorbeeld ook de Terwee-officier) aanwezig zijn, nadeel 
is dat het project ondergesneeuwd kan raken.  

                                                                 
57  Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden 

58  Andere activiteiten die terug te vinden zijn op de proceskaart zijn: het verstrekken van informatie over het aanbod van externe 
partijen (hiervoor is de norm dat 80 procent van de medewerkers de training herhaald slachtofferschap gevolgd heeft) en het begeleid 
verwijzen van cliënten (norm: van de cliënten die een preventiegesprek gevoerd hebben, geeft de helft aan dat het gesprek een toegevoeg-

de waarde heeft gehad in hun actief handelen. Bron: Proceskaart herhaald slachtofferschap.  
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3.13.2 Financiering 
Omdat de beoogde uitvoeringspartners in de jaarplannen voor 2005 nog geen rekening met het pro-
ject hadden (kunnen) houden, was het de bedoeling dit voor 2006 wel te doen. In hoeverre eigen 
middelen van de organisaties uiteindelijk aangesproken zijn, is onduidelijk. Een belangrijk deel van de 
kosten is opgevangen door de projectsubsidie van het ministerie van Justitie. De training voor de poli-
tiemedewerkers is eveneens uit deze subsidie gefinancierd; hier staat tegenover dat de personele in-
vestering uiteraard door de politie zelf geleverd wordt. De politie Limburg-Zuid heeft in 2006 de stim u-
leringsbijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewend voor het 
project59. Deze bijdrage is ingezet binnen de politieorganisatie (Limburg-Zuid). 

                                                                 
59  Deze bijdrage stelt dit ministerie jaarlijks ter beschikking in het kader van vernieuwende initiatieven van politiekorpsen.  
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4 Outputevaluatie 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het project herhaald slachtofferschap in de regio Limburg 
besproken. Vooropgesteld moet worden dat het hier de doelstellingen betreft zoals deze door de be-
geleidingscommissie van het project zijn opgesteld, hierbij de indeling van de voorgaande hoofdstuk-
ken volgend. Dit betreft niet altijd resultaten die bijdragen aan de hoofddoelstelling ‘het op doelmatige 
wijze bijdragen aan het verminderen van (de negatieve effecten van) criminaliteit door slachtoffers te 
adviseren en te ondersteunen bij het voorkomen van toekomstig slachtofferschap’. Een groot deel van 
de projectdoelstellingen moet gezien worden als voorwaarden waarna deze doelstelling, of beleid dat 
hierop gericht is, gerealiseerd kan worden. In de slotbeschouwing (paragraaf 4.14) wordt nader inge-
gaan op het realiseren van de hoofddoelstelling, en de veelbelovendheid van verschillende onderde-
len van het project. Hieronder wordt per paragraaf het resultaat van de projectdoelstellingen bespro-
ken. 

4.1 Hoofddoelstelling van het project 

Het project is opgezet met een duidelijk doel, namelijk het voorkomen van herhaling van slachtoffer-
schap. Zowel aan medewerkers van SHN als aan slachtoffers zelf is middels enquêtes de vraag voor-
gelegd wat hun mening is over de relatie tussen het project en het risico van herhaald slachtoffer-
schap. De onderstaande tabel geeft een overzicht van antwoorden die deze relatie nader schetsen. 

 
Tabel 4.1: (Verwacht) resultaat van het project beschouwd vanuit de hoofddoelstelling van het 
project: voorkomen van herhaling van slachtofferschap. Bronnen: enquêtes onder slachtoffers 
en medewerkers van SHN. 

Vraag Denkt u dat het risico op 
herhaling van een delict bij 
hetzelfde slachtoffer (bin-
nen 1 jaar) door het pro-
ject Herhaald Slachtoffer-
schap wordt verkleind? 

Bent u in de periode na 
het preventiegesprek 
opnieuw slachtoffer ge-
worden van een zelfde 
soort strafbaar feit? 

Hoe groot acht u zelf de 
kans dat u nog een keer 
slachtoffer wordt van een 
zelfde soort strafbaar feit? 

Respondent Medewerkers SHN (24 
antwoorden) 

Cliënten SHN die preven-
tiegesprek hebben gehad 
(81 antwoorden) 

Cliënten SHN die preven-
tiegesprek hebben gehad 
(79 antwoorden) 

Antwoord Nee, beslist niet: 2 (8%) 

Nee, niet vaak: 6 (25%) 

Ja, denk het wel: 16 (67%) 

Nee, nog nooit: 61 (75%) 

Ja, één maal: 8 (10%) 

Ja, meerdere malen: 12 
(15%) 

Zeer klein: 3 (4%) 

Klein: 9 (11%) 

Groot: 11 (14%) 

Zeer groot : 4 (5%) 

Kan ik niet inschatten: 52 
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(66%) 

 

Medewerkers van SHN die denken dat het risico op herhaald slachtofferschap door het project niet 
(vaak) verkleind wordt, geven aan dat “een bepaald soort mens niets leert/aanneemt van anderen” en 
“cliënten soms niet open staan voor onze goede bedoelingen en daarom niet altijd onze woorden 
doordringen tot cliënten”. Medewerkers die menen dat het project wel bijdraagt aan het verkleinen van 
het risico op herhaling geven aan dat cliënten gaan nadenken, dat er bewustwording optreedt, dat zij 
signalen leren herkennen, dat zij op ideeën worden gebracht en zelf anders gaan handelen. Ruim 
driekwart van de slachtoffers met wie een preventiegesprek gevoerd is, onderschrijft de toegenomen 
alertheid. Zij antwoorden “ja” op de vraag of zij door het preventiegesprek alerter zijn geworden op si-
tuaties die de kans dat zij slachtoffer van een strafbaar feit worden, vergroten. Minder slachtoffers zijn 
overtuigd van hun vermogen om veiligheidsrisico’s nu beter in te kunnen schatten. Iets meer dan de 
helft van hen meent dit wel te kunnen, 14 procent niet en 34 procent weet het niet. Zoals uit de tabel 
blijkt, vinden slachtoffers het ook moeilijk om de kans in te schatten dat zij opnieuw slachtoffer worden 
van een zelfde strafbaar feit. Twintig slachtoffers met wie een preventiegesprek gevoerd is, zijn op-
nieuw slachtoffer geworden van een zelfde soort strafbaar feit. Het betreft de volgende delicten: 

 
Tabel 4.2: Herhaald slachtofferschap onder slachtoffers die in de periode januari 2007 tot en 
met juli 2007 een preventiegesprek voerden. Bron:  enquête onder slachtoffers, N=154 

Delict Nog één maal so Meerdere malen so 

Woninginbraak 7 1 

Geweld 0 3 * 

Burenruzie 0 2 

Bedreiging 0 2 

Stalking 0 2 

Vandalisme/vernieling 0 1 

Onbekend 1 1 

* Onder deze respondenten bevinden zich geen slachtoffers van huiselijk geweld 

4.2 Projectdoel 1: Bevorderen van bewustwording in de politieorganisatie 

In beide korpsen is men erin geslaagd om trainingen te realiseren die goed werden bezocht en waarin 
het onderwerp herhaald slachtofferschap aan bod is gekomen. In de trainingen, die zijn bijgewoond 
door operationeel medewerkers en hun chefs, maar ook door districtschefs (in Limburg-Zuid), is uitge-
legd wat herhaald slachtofferschap inhoudt, hoe vaak het voorkomt, wat de gevolgen voor mensen 
kunnen zijn, en is uitgebreid aandacht besteed aan de bejegening van burgers (die m ogelijk herhaald 
slachtoffer zijn). Daarnaast is uitgelegd wat de taken van SHN zijn, en wat zij specifiek voor herhaalde 
slachtoffers kunnen betekenen.  
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In Limburg-Noord heeft een bijstelling van de geplande activiteiten plaatsgevonden; er is besloten om 
bij een bestaande overlegvorm (het basiseenhedenoverleg) tijd in te ruimen voor de training. Inhoude-
lijk heeft dit de training niet beïnvloed. In Limburg-Zuid is de training gericht op bewustwording van 
herhaald slachtofferschap onderdeel geworden van een breder onderwerp, te weten bejegening. Het 
doel dat men met de training voor ogen heeft gehad, was het verbeteren van de bejegening van bur-
gers en het verhogen van de tevredenheid van burgers over de politie. Dat hiervoor ook, en juist, bur-
gers die herhaaldelijk slachtoffer zijn van criminaliteit correct bejegend moeten worden, lijkt evident. 
De inhoud van de training is hiermee echter wel verder van het project herhaald slachtofferschap af 
komen te liggen. Ook omdat het onderwerp bejegening veel stof heeft doen opwaaien en er tijdens de 
trainingen veel gediscussieerd is over de interne politieorganisatie, zijn de trainingen soms niet direct 
als training over herhaald slachtofferschap onthouden door de deelnemers. 

Bij de start van het project is niet gestreefd naar het meetbaar maken van dit projectdoel, maar in het 
kader van deze evaluatie zijn wel enige indicatieve gegevens verzameld. Gevraagd naar de bekend-
heid met het project geeft een ruime meerderheid van de geënquêteerde politiemedewerkers aan het 
te kennen, 80 procent. Uit de enquête blijkt echter ook dat het volgens 30 procent van de medewer-
kers niet altijd duidelijk is wat het project inhoudt, en dat 19 procent van mening is dat het project on-
voldoende is uitgelegd. Hier staat tegenover dat het volgens ruim een derde (37 procent) van de res-
pondenten wel duidelijk is wat er van hen wordt verwacht. Uit open antwoorden blijkt dat de mening 
over het verloop van het project wisselend is. Naast positieve reacties over de training, geven veel 
medewerkers aan er nu ‘niets meer over te horen’ en het een gemis te vinden dat er geen vervolg aan 
is/wordt gegeven, zoals een terugkoppeling van de resultaten en hoe het door SHN wordt opgepakt, 
een opfriscursus of ‘het blijven bespreken’. 

4.3 Projectdoel 2: Bevorderen van bewustwording onder medewerkers van SHN  

In paragraaf 3.3. is besproken hoe het bevorderen van bewustwording onder medewerkers van SHN 
vorm heeft gekregen in een training. Het is belangrijk hier te benadrukken dat – hoewel ook in deze 
rapportage als separaat projectdoel geformuleerd - bewustwording noch training doelen op zich 
vormden. De training was een instrument om te komen tot een bewustwording die uiteindelijk moet 
leiden tot gedragsverandering. Deze stap werd door SHN niet gemaakt.  

Het projectdoel ‘bevorderen van bewustwording onder medewerkers van SHN’ kan niet los gezien 
worden van de projectdoelen 6 (signaleren en registreren door SHN) en 8 (advies en ondersteuning 
herhaalde slachtoffers door SHN). Voor het pilotproject in Limburg geldt dat de gewenste gedragsver-
andering als volgt omschreven kan worden: intake-medewerkers moeten bij eerste contacten her-
haald slachtofferschap gaan bevragen, vrijwilligers moeten preventiegesprekken voeren en teamlei-
ders dienen hen daarin te coachen. De training is een duidelijk startpunt geweest om bewustwording 
te creëren en een eerste stap te zetten richting een nieuwe dienstverlening. In de enquête onder SHN 
medewerkers gaf 94 procent van hen aan de training Herhaald Slachtofferschap gevolgd te hebben. 
Alle medewerkers, ook zij die de training niet gevolgd hebben, antwoordden “ja zeker” op de vraag of 
zij weten wat de term herhaald slachtofferschap inhoudt. Ook waren zij allemaal bekend met het pro-
ject Herhaald Slachtofferschap.  

Over de inhoud van de training valt het volgende op te merken: voor 82 procent van de respondenten 
bood de training voldoende handvatten om slachtoffers goed te kunnen voorlichten over preventiem o-
gelijkheden. Elementen die met name nuttig gevonden werden, zijn: 

- het benoemen van de rol van het slachtoffer zonder dat dit zich schuldig voelt 

- slachtoffers zelf actief aan het denken zetten over preventie 
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- het leren herkennen van echt herhaald slachtofferschap (flag signal) in plaats van toevallig op de 
verkeerde tijd op de verkeerde plaats zijn 

Gevraagd naar zaken die eventueel gemist werden in de training, werd een aantal keer het ontbreken 
van concrete praktijkvoorbeelden van herhaald slachtofferschap genoemd. Daarnaast gaven een paar 
respondenten aan dat de training te lang geleden is om zich nuttige of gemiste elementen te herinne-
ren. Hiermee wordt geraakt aan een belangrijk punt, namelijk het feit dat een eenmalige training een 
onderwerp niet verankert in het primaire proces. Aan de training moet vervolg gegeven worden, het 
onderwerp moet levend gehouden worden. De medewerkers van SHN werd dan ook gevraagd of zij, 
naast de training, nog andere bijeenkomsten over het project Herhaald Slachtofferschap hebben bij-
gewoond. Bijna 60 procent gaf aan van niet. Bijeenkomsten waar (een enkeling) wel aan deelgeno-
men was , zijn een evaluatiebijeenkomst over Herhaald Slachtofferschap, de introductie van het 
Roermondse alarmsystemenproject en de politietraining. Twee respondenten zeiden in werkvergade-
ringen of besprekingen met de eigen groep nog wel eens terug te komen op het onderwerp herhaald 
slachtofferschap. De reader module herhaald slachtofferschap die in het kader van de training ontwik-
keld is, zou hierbij als naslagwerk kunnen dienen. Echter, niet iedereen bleek deze reader ontvangen 
te hebben en bij navraag bij vrijwilligers en teamleiders bleek hij zelden geraadpleegd te worden. An-
dere manieren om de aandacht op herhaald slachtofferschap te vestigen, zoals nieuwsbrieven60 en 
het bespreken van het onderwerp bij individuele- of groepswerkbegeleiding en bij teambesprekingen, 
werden, zoals ook uit de enquête blijkt, beperkt gebruikt. 

Zoals gezegd waren alle respondenten ondanks bovengenoemde beperkingen bekend met het pro-
ject Herhaald Slachtofferschap en gaven zij aan te weten wat de term herhaald slachtofferschap in-
houdt. Het is dan vervolgens de vraag wat zij met deze kennis deden. Controleerden zij bijvoorbeeld 
altijd vooraf bij een cliënt of er sprake was van herhaald slachtofferschap? Iets meer dan 80 procent 
zei dit meestal (42) of altijd (39) te doen. Eén op de vijf medewerkers ging het soms of nooit na. Het is 
uit de enquête helaas niet te herleiden of tot deze laatste groep ook intake-medewerkers behoorden 
of dat zij de gewenste gedragsverandering hadden doorgemaakt en allemaal bij het eerste contact 
herhaald slachtofferschap zijn gaan bevragen.  De gedragsverandering die bij vrijwilligers bewerkstel-
ligd moest worden, was het voeren van preventiegesprekken. In de enquête gaf één respondent aan 
dit niet te doen61.  De overige medewerkers waren deze nieuwe dienst wel gaan verlenen.  

4.4 Projectdoel 3: Bewustwording onder medewerkers in de andere ketenorganisaties 

Het belang van dit projectdoel werd bij aanvang van het project onderstreept, maar de activiteiten die 
hieruit moesten voortvloeien werden niet bij aanvang bepaald. Met name vanaf medio 2005 kreeg dit 
onderdeel nader vorm en werden enkele activiteiten ondernomen, zoals het verspreiden van de 
nieuwsbrief, het bespreken van herhaald slachtofferschap in een werkoverleg, of het bijwonen van de 
training van de politie. Al met al lijkt een klein deel van de organisaties die men wilde bereiken (ge-
meenten, reclassering, OM) hierdoor op de hoogte te zijn gebracht van het project en het fenomeen 
herhaald slachtofferschap zelf. In de begeleidingscommissie werd opgemerkt dat het lastig is om da-
dergerichte organisaties (zoals het OM) bij het project te betrekken. Gedurende het project is de aan-
dacht van met name de gemeenten verslapt, en is de focus meer op activiteiten binnen SHN en politie 
komen te liggen. 

                                                                 
60  Overigens gaven de vrijwilligers tijdens het groepsgesprek aan dat zij erg veel nieuwsbrieven ontvangen vanuit SHN. Landelijk, 

regionaal, over thema’s. Lang niet alles is relevant voor de uitoefening van hun werk en ze raadden dan ook aan om goed na te denken over 
het kanaal en de inhoud van de communicatie over het project.  
61 De respondent licht toe “Na de cursusdag weinig of geen aandacht meer aan besteed. Aan deze cursusdag weinig positieve herinnerin-

gen”                                                                                              



IVA beleidsonderzoek en advies   55

4.5 Projectdoel 4: Registratie van het aantal herhaalde slachtoffers door de politie 

Het verbeteren van de registratie van slachtofferschap werd bij de start van het project om verschil-
lende redenen van belang geacht: om het signaleren van herhaald slachtofferschap op persoonsni-
veau te kunnen ondersteunen, zodat al bij het opnemen van de aangifte de juiste aandacht aan het 
slachtoffer kan worden gegeven, maar ook om regionale analyses van de problematiek mogelijk te 
maken, ter ondersteuning van opsporing en de uitwerking van eventuele specifieke aanpakken voor 
bepaalde “typen“ slachtoffers. Het effectueren van alle technische aanpassingen voor een betere re-
gistratie bleek in beide politiekorpsen lastig. De aanpassingen werden in paragraaf 3.5 uitgebreid be-
schreven. De registratie en de pop-up in BPS (in Limburg-Noord) en de query in Xpol (Limburg-Zuid) 
zijn de concrete resultaten van dit projectdoel. Binnen de beperkingen van het systeem en de afhan-
kelijkheid van landelijke voorschriften bleek dit het maximaal haalbare. Weliswaar kon deze registratie 
op enkele punten ondersteuning bieden aan het bereiken van projectdoelen, maar ook werden veel 
doelen bijgesteld vanwege het niet (beter) kunnen registreren.  

Medio 2007 zijn de eerste cijfers van herhaald slachtofferschap (het aantal herhaalde slachtoffers per 
maand) beschikbaar gekomen. Voor het project heeft deze vertraging grote gevolgen gehad. Verschil-
lende doelen of maatregelen waren afhankelijk van goede registratie. Zo is SHN voor haar informatie 
over wie een herhaald slachtoffer is en wie niet, afhankelijk van de registratie door politie. Aangezien 
geen betrouwbare gegevens konden worden doorgegeven, is door SHN zelf, in het eerste contact met 
een slachtoffer, nagevraagd of er sprake was van herhaald slachtofferschap. Zo is een dubbele regi-
stratie ontstaan. 
Een tweede doel waar registratie voor nodig was, was het inzetten van kennis over herhaald slachtof-
ferschap in de opsporing. Deze doelstelling is niet uiteengezet in concrete taken; het lijkt erop dat het 
knelpunt van registratie hieraan ten grondslag ligt; omdat reeds vroeg in het project bekend werd dat 
registratie problematisch zou worden lijkt de focus van de politietaken te zijn verschoven, van deze 
registratie (en dus ook opsporingsinformatie) naar bejegening van (herhaald) slachtoffers.  

4.6 Projectdoel 5: Doorverwijzing door politie van herhaalde slachtoffers naar SHN 

Het doorverwijzen van aangevers die herhaalde slachtoffer zijn naar SHN is in de beide politieregio’s 
verschillend tot stand gebracht. Dit hangt samen met de verschillende registratiesystemen. In Lim-
burg-Noord is een aanpassing in BPS gerealiseerd, waardoor tijdens de aangifte gecontroleerd kon 
worden of er sprake was van herhaald slachtofferschap (concreet: of een aangever die aangifte doet 
van een vermogens - of geweldsdelict in de afgelopen 12 maanden eerder aangifte deed van een ver-
gelijkbaar delict, dat wil zeggen eveneens ofwel een vermogens - ofwel een geweldsdelict). Dit kon 
worden nagegaan in BPS voor zover het een aangifte in dezelfde regio betrof. Naast deze controle 
moest worden nagevraagd aan de aangever in kwestie of hij/zij eerder slachtoffer was van criminali-
teit. Immers, er kan sprake zijn van herhaald slachtofferschap zonder dat eerder aangifte werd ge-
daan, of er kan aangifte in een ander korps zijn gedaan. Tijdens de training is men geïnformeerd over 
deze aanpassing in het aangifteproces, die bestond uit een pop-up op het scherm; tevens is men 
hierbij geïnformeerd over de nieuwe taak van SHN, het voeren van preventiegesprekken.  
In Limburg-Zuid kon een dergelijke registratie niet tot stand gebracht worden. In de training is evenwel 
het belang van doorverwijzing van herhaalde slachtoffers naar SHN aan bod gekomen. Alle deelne-
mers van de trainingen zijn op de hoogte gebracht van het preventieaanbod van SHN en het belang 
van het op de hoogte stellen van aangevers hiervan. Er is echter geen specifieke instructie ontwikkeld 
gericht op herhaalde slachtoffers.  
 
Het doorverwijzen van aangevers naar SHN lijkt in de praktijk goed te verlopen: 80 procent van de 
geënquêteerde politiemedewerkers gaf aan (meestal of altijd) aan aangevers te vertellen dat SHN er 
ook is voor preventie-advies. Van de geënquêteerde cliënten van SHN geeft bovendien 70 procent 
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aan dat het hen op basis van de informatie van politie duidelijk was wat SHN voor slachtoffers kan 
doen. Het doorgeven van naw-gegevens van aangevers die hebben aangeven hiertegen geen be-
zwaar te hebben, gebeurt evenwel nog niet consistent in beide regio’s, daarom wordt door medewer-
kers van SHN bij het eerste contact met slachtoffers altijd nagevraagd of sprake is van herhaald 
slachtofferschap.  

4.7 Projectdoel 6: Signaleren en registreren bij SHN 

Omdat herhaald slachtofferschap en preventieve hulpverlening nieuwe concepten zijn binnen SHN 
zijn de organisatie en de individuele medewerkers nog zoekende naar wat zij onder deze noemers 
moeten verstaan. Gedurende het pilotproject zijn definities en omschrijvingen door voortschrijdend in-
zicht en soms ook om pragmatische redenen herzien. Hoewel er kaders opgesteld zijn, wordt op dit 
moment in belangrijke mate een persoonlijke invulling gegeven aan de wijze van signaleren en regi-
streren. 

In de bestaande registratieformulieren van SHN zijn aanpassingen ingebracht zodat kan worden aan-
gegeven of er sprake is van herhaald slachtofferschap. Deze kennis wordt gebaseerd op het eerste 
telefonische contact met het slachtoffer, waarin hiernaar gevraagd wordt. De vrijwilligers die vervol-
gens in gesprek gaan met het slachtoffer, blijken niet altijd na te gaan of dit een herhaald slachtoffer 
is. Dit geeft ook aan waardoor in het gesprek met een herhaald slachtoffer lang niet altijd gebruik 
wordt gemaakt van het specifieke instrument ‘preventiegesprek’: veel vrijwilligers maken in hun werk-
wijze geen echt onderscheid tussen slachtoffers en herhaalde slachtoffers. De trainingsstof lijkt wel 
een plaats te hebben gekregen in de algehele werkwijze, in die zin dat aan alle slachtoffers meer aan-
dacht wordt geschonken aan preventie, maar van een specifieke aanpak gericht op herhaalde 
slachtoffers is bij veel vrijwilligers geen sprake. Daarnaast is gebleken dat het instrument preventiege-
sprek een uiteenlopende lading heeft gekregen bij de medewerkers van SHN. Zo bleek dat het aan-
vinken van de optie ‘preventiegesprek gevoerd’, soms gebeurt na het eerste telefonische contact (met 
als redenatie dat het onderwerp preventie in dit gesprek aan bod is gekomen, en eventueel is een fol-
der met preventietips toegestuurd); dit is in de projectaanpak niet beoogd. Ook uit het empirische on-
derzoek blijkt de brede interpretatieruimte van de vrijwilligers: uit de enquête onder slachtoffers die 
een preventiegesprek hadden gehad (geselecteerd op basis van dit ‘aanvinken’) bleek dat 53 procent 
van de respondenten dit gesprek in hun ogen over preventie ging, 30 procent gaf expliciet aan dat dit 
– naar hun beleving- niet het geval was geweest.  

4.8 Projectdoel 7: Aandacht voor bejegening van herhaalde slachtoffers door de politie 

In het oorspronkelijke projectplan is dit projectdoel niet als zodanig geformuleerd. Wel is reeds vroeg 
in het project besloten dat het (her)winnen van vertrouwen van herhaalde slachtoffers in OM en de 
politie een van de opbrengsten van het project zou moeten zijn. De vertaling naar een correcte beje-
gening van iedere burger, omdat dit in principe een herhaald slachtoffer kan zijn, is gedurende het 
project gemaakt. Het feit dat met name de politie Limburg-Zuid de tevredenheid van burgers over de 
politie hoog op de agenda had gezet, speelde hierin een rol. De stap naar bejegening is hiermee een 
pragmatische geweest; er werd in beide korpsen aandacht aan besteed in de vorm van een training. 

De werkelijke verandering in bejegening, dat wil zeggen een gedragsverandering van de politiemede-
werkers die de training hebben gevolgd, is niet te meten. Dit is geen doelstelling van het project ge-
weest, en er is geen nulmeting gedaan. Afgaand op de resultaten uit de enquête lijkt de slag van be-
wustwording naar gedrag niet afgerond te zijn. In de enquête onder politiemedewerkers is gevraagd 
naar het tonen van begrip voor herhaald slachtofferschap: “Ik toon nu (door de training) meer begrip 
voor (emotionele) reacties van mensen die meerdere malen slachtoffer zijn geworden van eenzelfde 
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delict.” Een aanzienlijke groep respondenten beaamt deze stelling, 35 procent van de deelnemers van 
de training, maar 38 procent beaamt deze stelling niet (de overige 27 procent is het hier mee eens 
noch oneens). En in hoeverre vertaalt men de inhoud van de training naar het werk? Met de stelling 
‘de training heeft mij geholpen bij de omgang met burgers/aangevers in het dagelijks werk’, is een 
derde van de respondenten het (zeer) eens (33 procent). Er is echter een even grote groep (31 pro-
cent) die het hier mee (zeer) oneens is. De overige respondenten (36 procent) zijn het hier mee eens 
noch oneens. De interesse is door de training gewekt, maar de groep medewerkers die de training 
van nut vond voor het dagelijks werk is even groot als de groep die dit niet vond (beide een derde van 
de respondenten). 

4.9 Projectdoel 8: Advies en ondersteuning van herhaalde slachtoffers door SHN 

Door SHN is het preventiegesprek ontwikkeld, een specifiek instrument gericht op het ondersteunen 
van herhaalde slachtoffers en het aanreiken van preventieadvies ter voorkoming van toekomstig 
slachtofferschap. Dit instrument is door middel van training aan SHN medewerkers  geïnstrueerd. De 
knelpunten van deze training zijn reeds genoemd, alsmede de brede interpretatie van het begrip pre-
ventiegesprek door de medewerkers. Voor het preventiegesprek werd een map met adviezen aange-
legd, die vrijwilligers kunnen raadplegen. In de map zijn preventietips opgenomen (kaartjes die aan 
het slachtoffer kunnen worden uitgereikt) en een overzicht van instanties waarnaar kan worden door-
verwezen.  

Lopende het project is nagedacht over de vraag “wanneer is het project succesvol?”. De projectm a-
nager gaf tijdens een interne brainstorm aan dat het antwoord mogelijk zal luiden: “als de aparte 
dienst preventiegesprek een meerwaarde voor de klant is (voldoet aan de behoefte van de klant en 
als de klant en eventueel ook de maatschappij er beter van wordt) die wij als organisatie aan kunnen 
en die past bij een organisatie die zich inzet voor slachtoffers. Het instrument hiervoor is een gesprek 
met een slachtoffer waarbij de hulpverlener vooral gericht is op het activeren van het probleemoplos-
send vermogen van het slachtoffer. Het slachtoffer wordt dus gemotiveerd om zijn of haar eigen op-
lossingen en mogelijkheden te zoeken. Het doel hiervan is dat het slachtoffer zich veiliger voelt en 
mogelijkheden zoekt om te voorkomen dat hij of zij nogmaals slachtoffer zal worden.” 

Omdat het slachtoffer in deze operationalisatie van succes de maatstaf is, is het relevant hier een 
aantal resultaten uit de enquête onder cliënten van SHN aan te halen. Als we kijken naar de antwoor-
den van slachtoffers met wie een preventiegesprek is gevoerd, kan gesteld worden dat zij vrijwel zon-
der uitzondering (zeer) tevreden zijn over de vriendelijkheid waarmee ze te woord zijn gestaan, de ge-
toonde interesse in wat er is gebeurd, de mogelijkheid om hun verhaal kwijt te kunnen en de mate van 
respect waarmee zij behandeld zijn. Met de mate waarin zij inzicht hebben gekregen in de risico’s om 
opnieuw slachtoffer te worden is ongeveer 80 procent (zeer) tevreden. Eén persoon is zeer ontevre-
den en de overige 20 procent is noch tevreden, noch ontevreden. Over de bruikbaarheid van de tips 
en adviezen om herhaling te voorkomen is 75 procent (zeer) tevreden, zijn drie personen (zeer) onte-
vreden en de overige 20 procent noch tevreden, noch ontevreden. Over het algemeen zegt men de 
tips geheel of gedeeltelijk op te volgen.  

4.10 Projectdoel 9: Herstel van vertrouwen van herhaalde slachtoffers in justitie 

Gericht op deze doelstelling werden geen extra activiteiten opgezet door het OM. Er is door de verte-
genwoordiger van het OM in de begeleidingscommissie van het project eenmalig binnen beide parket-
ten (en gericht aan de medewerkers met een specifieke focus op slachtofferzorg) aandacht gevraagd 
voor het borgen van een werkwijze waarbij de belangen van herhaalde slachtoffers meewegen in 
keuzes bij opsporings - en vervolgingsbeslissingen, maar dit heeft geen vervolg gekregen en werd in-
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tern ook niet geëvalueerd (zie paragraaf 3.4.4). Ook de doelstelling om herhaald slachtofferschap te 
laten meewegen in alternatieve afdoeningen, is niet omgezet in concrete beleidsmaatregelen, maar 
desgevraagd werd in interviews wel aangegeven dat dit bij een klein aantal zaken is gebeurd. 

4.11 Projectdoel 10: Inzet van de kennis van herhaald slachtofferschap in de opsporing 

Dit projectdoel valt onder de tweede, specifieke fase van het project. Cijfers uit de eerste fase zouden 
hier als input dienen, maar omdat deze pas  laat beschikbaar kwamen is op dit punt geen werkwijze 
ontwikkeld. Daarbij wordt al lopende het project ook de meerwaarde van nieuwe registratiegegevens 
ten behoeve van de opsporing van daders ter discussie gesteld. Met de huidige registratiewijzen kun-
nen naar mening van informatieanalisten van de politie voldoende analyses worden uitgevoerd om 
tactische keuzen te kunnen maken 

4.12 Projectdoel 11: Opzetten van gerichte preventieprojecten door de gemeente  

Aanvankelijk werd de rol van de gemeente omschreven als ‘regierol’, die zou bestaan uit het project-
leiderschap, het nemen van initiatieven en het bewaken van de voortgang (procesbewaking). Dit ini-
tiatief nemen zou met name naar voren komen in de tweede fase van het project, de specifieke aan-
pak. Op basis van gegevens over de aard en omvang van herhaald slachtofferschap zou de gemeen-
te specifieke projecten opzetten. Het alarmproject in Roermond is een concreet voorbeeld hiervan, zij 
het dat dit niet op initiatief van deze gemeente tot stand is gebracht. Ook het voeren van projectleider-
schap en de procesbewaking zijn niet door de gemeenten opgepakt. Het is echter ook de vraag in 
hoeverre de gemeente deze rol had kunnen vervullen. Aangezien het idee voor het project door SHN 
is uitgewerkt, is hier ook een groot deel van de procesbewaking blijven liggen. Daarnaast werd bij 
aanvang van het project veel van de politie, maar met name van SHN gevraagd dat intern geregeld 
moet worden, zoals de registratie, en het ontwikkelen van het preventiegesprek. Van deze organis a-
ties werden direct grote investeringen in tijd gevraagd, terwijl de gemeente in feite geen rol had. De 
gemeente is hierdoor uit beeld geraakt, en zal waarschijnlijk bij voortzetting van het project pas een 
grotere rol krijgen.  

4.13 Voorwaarden voor het slagen van het project 

Bij de aanvang van het project werden reeds enkele valkuilen voorzien. Deze waren: 1. Gebrek aan 
draagvlak voor het project, 2. Onvolledige registratie en 3. Gebrek aan voldoende bewijs voor landelij-
ke uitrol. 

Ad 1.  De eerste valkuil – gebrek aan draagvlak - is niet ontweken. Dit kunnen we concluderen op 
grond van de voorgaande paragrafen in dit hoofdstuk. Het draagvlak voor investeringen in de aanpak 
van herhaald slachtofferschap was bij aanvang zeker groot te noemen bij politie en SHN, zij vormden 
met hun activiteiten de kern van het project. Het draagvlak voor uitvoering van activiteiten nam even-
wel af gedurende de looptijd van het project. Zo gold voor SHN dat een belangrijk deel van de vrijwill i-
gers weerstand bleek te hebben tegen de activerende, non-directieve rol die van hen in het preventie-
gesprek gevraagd wordt62. En bij de politie verdween het project geleidelijk uit beeld door gebrek aan 
evaluatie en monitoring van werkwijzen en werden sommige investeringen (registratie, analyse) 
steeds meer als een belasting ervaren. De investeringen van andere ketenpartners , ten slotte, straal-

                                                                 
62  In tegenstelling tot het zelf aanreiken van adviezen moet men nu coachende vragen stellen, en de slachtoffers eigen inzichten en 
adviezen laten formuleren (zie ook paragraaf 3.9.3), de gedachte hierachter is dat de kans dat een slachtoffer zijn gedrag verandert naar 

aanleiding van het gesprek groter is, wanneer het slachtoffer zelf de mogelijkheden hiertoe is gaan inzien en benoemen.  
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den weinig energie uit: voor zover er draagvlak was om te investeren in dit thema, is dit niet gemateri-
aliseerd in een ‘gedragen’ aanpak.  

Ad 2. Wat betreft de tweede voorziene valkuil - de registratie – kan geconstateerd worden dat dit in-
derdaad lastig te realiseren bleek. Door de beperkingen van de politiesystemen is onvoldoende zicht 
op de aard en omvang van herhaald slachtofferschap in de regio ontstaan. Dit is inmiddels in Lim-
burg-Noord wel mogelijk, hier zijn gegevens vanaf juli 2007 beschikbaar. Het lijkt erop dat het project 
nog verder ontwikkeld kan worden, ook omdat de eerste cijfers nu pas inzichtelijk zijn. Dat het project 
nog niet is uitontwikkeld blijkt ook uit interviews, met name door SHN wordt aangegeven dat het pro-
ject in deze looptijd niet volledig tot zijn recht is gekomen.  

Ad 3. Er zijn geen meetbare prestatie-indicatoren ontwikkeld om voldoende bewijs voor landelijke uit-
rol aan te leveren. Tussentijdse doelen, zoals het aantal medewerkers dat een training gevolgd heeft, 
zijn wel gesteld en behaald. Dit levert echter geen inzicht in de resultaten van het project; in hoeverre 
draagt het project bij aan het terugbrengen van het geregistreerde aantal herhaald slachtofferschap-
pen? Een dergelijke resultaatmeting zou kunnen plaatsvinden zodra registratie van het aantal her-
haald slachtofferschappen in de regio goed loopt.  

4.14 Tot slot: beschouwing van ‘veelbelovendheid’ van het project 

De veelbelovendheid van het project moet worden beoordeeld in het licht van het voorbereidende en 
voorlopige karakter dat dit droeg. Een beoordeling van veelbelovendheid in termen van reeds behaal-
de effecten is dan ook op dit moment niet aan de orde. Echter, ondanks de voorbereidende aard van 
het project tot nog toe en het gebrek aan regie over de uitvoering van de diverse projectonderdelen 
door de betrokken projectpartijen, zijn de volgende concrete resultaten geboekt, die een mogelijk 
houvast vormen bij het nemen van de beslissing over de continuering van het project: 

- Een meerderheid van de politiefunctionarissen die hierover zijn bevraagd blijkt het project te kennen 
in termen van “er weleens van gehoord hebben”, hoewel een minderheid ook daadwerkelijk weet 
wat het project precies inhoudt. Onduidelijk is waar dit mee te maken heeft, maar waarschijnlijk lijkt 
dat dit het gevolg is van het feit dat binnen één van de politieregio’s eenzijdig is besloten de infor-
matie niet aan te bieden in de vorm van de overeengekomen, op zichzelf staande trainingen, doch 
dat zij werd overgedragen tijdens reguliere teambijeenkomsten, en geïncorporeerd in een project 
dat primair de verbetering van de bejegening van slachtoffers door politiefunctionarissen tot doel 
had. Op basis van attitudeveranderingsmodellen, en met name het uit de (sociale) psychologie af-
komstige “Elaboration Likelihood Model” (ELM) (Petty & Cacioppo, 1986), valt het uitgangspunt om 
bewustwording te bewerkstelligen via het aanbieden van taakrelevante informatie namelijk goed te 
verdedigen. Dit model gaat er vanuit dat boodschappen die de ontvanger als relevant voor zichzelf 
interpreteert worden verwerkt middels “central processing”. Kort en eenvoudig gesteld gaat het 
hierbij om het zodanig actief en intensief verwerken van de ontvangen informatie dat een blijvende 
attitudeverandering wordt bewerkstelligd. Gelet op de positieve reacties die door de deelnemers 
aan de trainingen zijn gegeven en de behoefte die onder velen van hen bestaat aan een soort follow 
up, kan niet worden uitgesloten dat de trainingen nog meer effect zouden hebben gesorteerd, indien 
deze in beide regio’s zouden zijn aangeboden. De vraag blijft echter of bewustwording vervolgens 
ook leidt tot gedragsveranderingen, zoals het vaker registreren en doorverwijzen van herhaalde 
slachtoffers. De veronderstelling van ELM dat attitudeverandering gedragsverandering initieert 
wordt namelijk niet breed gesteund door empirische bevindingen (Bennett, 2000). Of de resultaten 
die in dit verband zijn behaald verbeterd kunnen worden door een verhoogde bewustwording van 
het probleem valt op dit moment dan ook niet aan te geven. Voor wat betreft een frequentere regi-
stratie van herhaald slachtofferschap kan echter al wel worden gesteld dat dit, zoals ook door de 
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projectinitiators is onderkend, in belangrijke mate afhankelijk zal zijn van de wijze waarop registratie 
dient plaats te vinden.  

- De bewustwording van herhaald slachtofferschap onder vrijwilligers van SHN door de trainingen lijkt 
vooralsnog niet bij alle vrijwilligers te zijn bereikt, maar kan mogelijk alsnog, en voor een belangrijk 
deel op grond van reeds beschikbaar materiaal, worden gerealiseerd. Waar sprake is van een ge-
ring bewustzijn van de problematiek van herhaald slachtofferschap lijkt dit namelijk voor een belang-
rijk deel het gevolg te zijn van een gebrekkige verspreiding van ondersteunend (cursus)materiaal en 
een te geringe evaluatie van het gebruik en de bruikbaarheid ervan. Veel vrijwilligers hebben bij-
voorbeeld niet de reader “Module herhaald slachtofferschap”, die in het kader van de trainingen was 
ontwikkeld, ontvangen en ook het bestaan van andere papieren informatiebronnen over herhaald 
slachtofferschap is niet of nauwelijks onder hen bekend. Wanneer deelnemers aan de trainingen 
van tevoren in de gelegenheid zijn zich aan de hand van cursusmateriaal hierop voor te bereiden of 
na afloop daarvan de mogelijkheid hebben hetgeen is geleerd nog eens de revue te laten passeren, 
zouden mogelijk alsnog substantiële attitudeveranderingen onder SHN-medewerkers  kunnen wor-
den bereikt. Door (tijdig) cursusmateriaal aan te bieden zou namelijk kunnen worden bewerkstelligd 
dat vrijwilligers beter in staat zijn de relevantie van informatie omtrent herhaald slachtofferschap in 
het kader van hun werkzaamheden te onderkennen. Zoals zojuist al werd aangegeven, bieden atti-
tudeveranderingsmodellen aanwijzingen dat het relevant beschouwen van aangeboden informatie 
essentieel is voor de verwerking van die informatie en het opslaan daarvan in het geheugen. In 
combinatie met de rollenspellen, die op grond van de sociaal-cognitieve leertheorie (Bandura, 1977, 
1986) een juist uitgangspunt lijken te vormen om te komen tot gedragsverandering in termen van 
het gaan voeren van (meer) preventiegesprekken met herhaalde slachtoffers, zou vervolgens tot 
een toename van het aantal gevoerde preventiegesprekken kunnen worden gekomen.  

- Slachtoffers die preventieadviezen hebben ontvangen zijn hierover zeer tevreden. Indien deze te-
vredenheid moet worden toegeschreven aan het bestaan van de behoefte die slachtoffers hebben 
aan preventieadviezen, zoals voorafgaande aan het project werd verondersteld, dan kan op basis 
van de studie van Davis en Smith (1994), waaraan ook in paragraaf 2.14.2 werd gerefereerd, wor-
den verwacht dat deze adviezen vervolgens ook zullen worden opgevolgd. Echter, ook los hiervan 
mag op grond van het uit de gezondheidspsychologie afkomstige ‘health belief model’ (Rosenstock, 
1966), dat ervan uitgaat dat gedragsveranderingen met name plaatsvinden wanneer men ervan 
overtuigd is dat die een positief effect op de eigen gezondheid (lees: het voorkomen van toekomstig 
slachtofferschap) zullen hebben, de voorzichtige verwachting worden gekoesterd dat de adviezen 
zullen worden opgevolgd. Wel zal goed in ogenschouw moeten worden gehouden dat dit volgens 
deze theorie tevens afhankelijk is van het geloof in eigen kunnen door de ontvanger. 
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5 Conclusies 

In het voorgaande zijn de resultaten beschreven van de evaluatie van het project Herhaald slachtof-
ferschap. In dit hoofdstuk volgt een bespreking van de belangrijkste conclusies. We doen dit aan de 
hand van de negen onderzoeksvragen die aan de evaluatie ten grondslag lagen. 

 
Onderzoeksvraag I: Wat wordt beoogd met het project herhaald slachtofferschap in Limburg; 
en bij wie wordt dat beoogd? 

Voor het project werd de volgende doelstelling gehanteerd: Het op doelmatige wijze bijdragen aan het 
verminderen van (de negatieve effecten van) criminaliteit door slachtoffers te adviseren en te onder-
steunen bij het voorkomen van toekomstig slachtofferschap63.  
 
Werkend vanuit deze doelstelling richtte men de aandacht op het voorkómen van herhaald slachtof-
ferschap en op het realiseren van extra opvangaandacht voor personen die reeds herhaald slachtoffer 
waren (in het werkgebied van het project: de regio Limburg). De afbakening van de doelgroep was 
evenwel onderwerp van discussie. In eerste instantie werd herhaald slachtofferschap gedefinieerd als 
“het meer dan eenmaal slachtoffer worden van vermogensdelicten ofwel geweldsdelicten binnen een 
periode van twaalf maanden”.  Hierbij gold dat wanneer iemand eerst slachtoffer was van een ge-
weldsfeit en kort daarna van een vermogensdelict, deze niet als herhaald slachtoffer werd gedefini-
eerd: er moest sprake zijn van herhaling van slachtofferschap binnen een van beide genoemde cate-
gorieën64.   
Deze afbakening van de doelgroep sluit aan bij de definities die hierover in de literatuur kunnen wor-
den aangetroffen, maar werd een punt van discussie gedurende de looptijd van het project. De com-
missie die het project begeleidde, met vertegenwoordigers van betrokken instanties, pleitte ervoor 
geen groepen slachtoffers uit te sluiten omdat het project herhaald slachtofferschap een bijdrage wil 
leveren aan het voorkomen van elke vorm van herhaald slachtofferschap. In januari 2006 werd de 
doelgroep van het project hierom geherdefinieerd. De nieuwe doelgroepdefinitie luidde vanaf dan: 
herhaalde slachtoffers die vallen onder de actieve benadering van SHN én slachtoffers die zodanig 
van slag zijn dat zij zelf om hulp vragen65. Onder die actieve benadering van SHN vallen slachtoffers 
(of hun nabestaanden), betrokkenen bij en getuigen van geweldsmisdrijven, zedenmisdrijven, vermo-
gensdelicten, verkeersongelukken met dodelijke afloop of lichamelijk letsel en rampen en calamitei-
ten. Dit betekent dat de categorieën autodiefstal/-inbraak en –vernieling vanaf dan in principe buiten 
het project zouden vallen. We gaan ervan uit dat bij deze nieuwe doelgroepdefinitie is vastgehouden 
aan de doelstelling om herhaling van een zelfde soort delict  binnen een jaar na het eerste feit te 
voorkomen. Het laatste zien we evenwel niet bevestigd in de beschikbare projectnotities. Ook wat on-
der een “zelfde soort” delict wordt gerangschikt is onduidelijk, dit wordt niet eenduidig geoperationali-
seerd.  

Concluderend kunnen we stellen dat de genoemde herdefiniëring van de doelgroep de focus van het 
project niet heeft verscherpt, maar veeleer heeft vertroebeld. In de jaren 2006 en 2007, de jaren waar-
in het project, qua uitvoering van activiteiten, juist op stoom kwam en men het plan had om toe te wer-

                                                                 
63  Visiedocument project Herhaald slachtofferschap dd. 8 december 2004.  
64  Bij de operationalisering van de definitie in de politieregistratie worden tot de geweldsdelicten de incidentcodes 300-349 gerekend 
en de codes 200-209 tot de vermogensdelicten.  

65  Verslag begeleidingscommissie 17 januari 2006.  
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werken naar een delictspecifieke aanpak, werden er door de partners in het project vaak verschillende 
afbakeningen gehanteerd66 en werd de focus niet specifieker, maar juist breder.  

 
Onderzoeksvraag II: Welke beleidsmaatregelen en activiteiten zijn bedacht om het project 
vorm te geven? 

Het project is vanaf het begin onderverdeeld in twee fasen. De eerste, generieke fase moest zich 
gaan richten op 1)  het creëren van bewustwording van herhaald slachtofferschap bij de partners in de 
veiligheids - en strafrechtsketen, 2) het bevorderen van signalering van eerder slachtofferschap en van 
doorverwijzing van slachtoffers naar SHN, en 3) het bieden van ondersteuning aan het slachtoffer en 
adviseren van slachtoffers ter voorkoming van ‘nieuw’ slachtofferschap.  
In de tweede, specifieke fase was het plan om op basis van de bevindingen uit de generieke fase be-
leid te ontwikkelen gericht op specifieke doelgroepen binnen de totale groep herhaalde slachtoffers.  

Aan deze fasen en hoofddoelen werden in het totaal elf projectdoelen opgehangen waarop activiteiten 
werden ontplooid (zie Tabel 2.1, hoofdstuk 2).   
 
Het projectplan beschouwende zien we dat veel van de beoogde activiteiten en maatregelen betrek-
king hadden op het creëren van randvoorwaarden waaraan moest worden voldaan, alvorens tot het 
implementeren van concrete preventiemaatregelen kon worden overgegaan. De opbouw van het pro-
ject in twee fasen berustte op de praktische overweging dat de resultaten uit de eerste fase konden 
worden gebruikt bij de nadere invulling van de tweede fase. Gelet op het belang van een deugdelijke 
registratie van herhaald slachtofferschap voor het slagen van het project is dit begrijpelijk. Anderzijds 
had men wellicht pragmatischer kunnen omgaan met de moeizame realisatie van registratiewijzigin-
gen en hadden ook los daarvan – bijvoorbeeld op basis van de ervaringen van vrijwilligers en menin-
gen van slachtoffers – eerder al specifieke benaderingswijzen (voor specifieke doelgroepen binnen de 
totale groep herhaalde slachtoffers) ontwikkeld kunnen worden. Gelet op de hoofddoelstelling van het 
project zou dit wenselijk zijn geweest. 

 
Onderzoeksvraag III: Hoe zouden deze beleidsmaatregelen en activiteiten moeten bijdragen 
aan het beoogde doel? 

De belangrijkste constatering ten aanzien van deze onderzoeksvraag is dat de verwachtingen die 
men koes terde voor wat betreft de impact van geplande preventieactiviteiten op het gedrag van (be-
paalde typen) slachtoffers niet nader werden geconcretiseerd in de projectplannen. Het feit dat men 
nauwelijks is toegekomen aan de uitwerking van delictspecifieke maatregelen in de geplande speci-
fieke fase is hier debet aan. Juist in die fase was bedacht dat nader geoperationaliseerd moest wor-
den hoe (zoals de doelstelling van het project bij aanvang werd geformuleerd) ‘op doelmatige wijze 
kan worden bijgedragen aan het verminderen van (de negatieve effecten van) criminaliteit door 
slachtoffers te adviseren en te ondersteunen bij het voorkomen van toekomstig slachtofferschap’.  

In meer algemene zin gold als aanname dat het bieden van preventie-informatie aan (herhaald) 
slachtoffers vlak na het misdrijf aansluit op een behoefte van slachtoffers en dat slachtoffers geneigd 
zijn die inform atie ook te gebruiken om preventiemaatregelen te treffen. Voor deze veronderstelling 
bestaat empirische evidentie (zie paragraaf 2.14). 

 

                                                                 
66  Soms bijvoorbeeld inclusief, soms exclusief huiselijk geweld.  
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Voor wat betreft de samenhang tussen de verschillende projectonderdelen in de generieke fase, heeft 
men met name aandacht gehad voor het verband tussen bewustwording en gedragsveranderingen 
zoals het beter identificeren (en registreren) van gevallen van herhaald slachtofferschap, het doorver-
wijzen van herhaalde slachtoffers en het verstrekken van preventieadviezen. Door informatie omtrent 
herhaald slachtofferschap te presenteren als taakrelevante informatie werd getracht de bewustwor-
ding te vergroten en deze gedragsveranderingen te initiëren.  

De beslissing om meerdere ketenpartners bij het project te betrekken was op basis  van eerdere erva-
ringen in het buitenland gerechtvaardigd (zie paragraaf 2.14), maar had, althans voor wat betreft de 
generieke aanpak, gepaard moeten gaan met het maken van concrete afspraken omtrent de regie-
voering over het project. 

 
Onderzoeksvraag IV: In hoeverre is/wordt het project uitgevoerd conform plan? Wat zijn de re-
denen van eventuele afwijkingen? Is iets te zeggen over programma-integriteit? 

Gedurende het project zijn verschillende geplande activiteiten bijgesteld, of op andere wijze uitge-
werkt. Dit heeft ertoe geleid dat de focus van het project is verschoven 1. van een project van (en 
door) de gehele keten naar een project van voornamelijk SHN en politie, 2. van een project waarin de 
ontwikkeling van het werken met delictspecifieke risicoprotocollen aandacht zou krijgen, naar een pro-
ject waar een meer algemene preventiebenadering van slachtoffers werd ontwikkeld, en 3. van een 
project gericht op methodiekontwikkeling naar een project gericht op het verkennen en scheppen van 
de juiste voorwaarden om te komen tot methodiekontwikkeling. Het is niet uit de projectnotities geble-
ken dat bijstellingen in het project altijd een bewuste keuze zijn geweest. Deels lijkt het project gaan-
deweg van focus te zijn veranderd, ingegeven door de realiteit van bijvoorbeeld de beperkingen van 
registratie maar ook door de veranderende doelgroepafbakening door verschillende projectdeelne-
mers. Concluderend is het project niet conform het tevoren opgestelde plan uitgevoerd. 

 
Onderzoeksvraag V:  Welke knelpunten doen zich voor bij uitvoering in de praktijk; welke on-
voorziene gevolgen tekenen zich eventueel af? 
 
De punten die van belang zijn om op deze plaats te noemen, kwamen in hoofdstuk 3 aan bod. Kort 
samenvattend was sprake van de volgende knelpunten en onvoorziene gevolgen: 

o De definitie van herhaald slachtofferschap is door de participanten in het project en ook 
gedurende de looptijd van het project verschillend gehanteerd, waardoor de focus van het 
project onduidelijk werd.   

o De generieke fase kos tte veel energie en ti jd om te doorlopen, waardoor er – door de volg-
tijdelijkheid en onderlinge afhankelijkheid van de fasen- geen betrouwbare aard en om-
vanggegevens beschikbaar konden komen en er nog nauwelijks specifieke, op subdoel-
groepen gerichte (delictspecifieke) activiteiten konden worden ontplooid. 

o Een belangrijk struikelblok in de generieke fase was de verbetering van de registratie van 
herhaald slachtofferschap bij politie en SHN. Dit werd gezien als een noodzakelijke voor-
waarde voor een beter beeld van de problematiek. Van een analyseplan was evenwel 
geen sprake en eerste analyseresultaten lieten lang op zich wachten, waardoor er bij de 
politie twijfel kon ontstaan over de meerwaarde van registratieaanpassingen – en analy-
ses.     

o Hoewel er veel is geïnvesteerd in de ontwikkeling van materiaal voor vrijwilligers van SHN, 
ter ondersteuning van het voeren van preventiegesprekken, heeft SHN uiteindelijk geen 
uniforme werkwijze kunnen ontwikkelen om dat men de vrijwilligers relatief vrij liet in de 
omgang met het materiaal.  



 Herhaald slachtofferschap 64

o Omdat er geen sprake was van een gevoerde registratie van de verschillende wijzen 
waarop preventiegesprekken werden ingevuld en ook niet van een evaluatie van de bereik-
te resultaten per slachtoffer, heeft het project geen informatie gegenereerd over wat wel en 
niet werkt in het adviseren en ondersteunen bij het voorkomen van toekomstig slachtoffer-
schap. De generieke fase heeft hierdoor niet de gewenste functie gehad van voorfase voor 
een specifieke fase.  

o Een ander knelpunt is de omvang van het project. Hoewel de breedte van het project, qua 
aantal partners en activiteiten, mede is ingegeven door de aanname (op basis van de uit-
gevoerde literatuurverkenning) dat een meervoudige aanpak van herhaald slachtoffer-
schap het meest effectief is, is de synergie van het geheel niet gebleken. Het project is met 
name een project geworden van politie en SHN; de verwachte bijdrage van andere keten-
partners (in het bereiken van projectdoelen) bleef onduidelijk en kwam daardoor nauwelijks 
van de grond. 

 
Concluderend kan gesteld worden dat ervaren knelpunten zowel lagen op het niveau van projectorga-
nisatie als op het niveau van de inhoudelijke aansturing van het project. Op beide fronten was gebrek 
aan regie, waardoor plannen, vanwege eigen opvattingen van trainers, politiechefs en betrokken vrij-
willigers , gaandeweg verwaterden. Het project heeft hierdoor niet haar explorerende karakter kunnen 
waarmaken waar het gaat om de opbouw van kennis over effectieve slachtofferbenaderingen gericht 
op het verminderen van (de negatieve effecten van) criminaliteit.  
 
 
Onderzoeksvraag VI: Hoe waarderen medewerkers/uitvoerders en de (herhaalde) slachtoffers 
het project respectievelijk de concrete activiteiten? 
 
a. Waardering van het project door medewerkers of uitvoerders 
 
De keuze om bijzondere aandacht te besteden aan het voorkomen van herhaald slachtoffers chap 
wordt door personen en partijen betrokken bij de uitvoering van het project of projectonderdelen zon-
der meer als positief beoordeeld. De aparte aandacht die binnen het project uitgaat naar personen 
die, meer specifiek, vallen onder de definitie van herhaalde slachtoffers, ligt evenwel gevoelig. Niet al-
le projectbetrokkenen blijken het in het eerste jaar van het project eens te kunnen worden over het be-
lang van een aparte benadering voor personen die reeds meerdere malen slachtoffer werden van 
vermogens - of geweldsdelicten, ten opzichte van de algemene lijn van aandacht voor “eerste slachtof-
fers” binnen SHN. De vraag wordt gesteld in hoeverre “eerste slachtoffers” anders zijn (en een nadere 
benaderingswijze vragen) dan “herhaalde slachtoffers”. In het project kiest men er vervolgens voor om 
de ontwikkelde methodiek van preventiegesprekken eerst breed toe te passen. Het ontwikkelen van 
specifieke benaderingswijzen voor bijzondere subdoelgroepen van slachtoffers (waaronder: herhaalde 
slachtoffers van geweld of vermogensdelicten) ziet men als een vervolgstap.   
 
SHN heeft in het project ervaren dat verschillende vrijwilligers weerstand hebben tegen de nieuwe 
vorm van ondersteuning, waarbij de nadruk ligt op het vergroten van weerbaarheid. Hun grootste be-
zwaar richt zich op de eigen verantwoordelijkheid die aan slachtoffers wordt toegekend. Zij vrezen dat 
slachtoffers het gevoel zullen krijgen dat het hun schuld is dat zij (opnieuw) slachtoffer zi jn geworden. 
Een angst die onterecht lijkt, zo kunnen we op grond van de enquête onder slachtoffers die een pre-
ventiegesprek voorden in Limburg constateren (zie paragraaf 3.9). Feit is, dat deze vrijwilligers zich 
meer op hun gemak voelen bij de oorspronkelijke werkwijze van SHN die zich primair richt op verwer-
king en het voorkomen van langdurige traumatis ering. 

Wat betreft de specifieke investering van politie Limburg-Noord in aanpassing van de registratie van 
herhaald slachtofferschap middels invoering van een nieuwe BPS-applicatie, kan gezegd worden dat 
deze kritiek opleverde van medewerkers. Een aangifte kost nu meer tijd en de meerwaarde van de 
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aanvullende registratie wordt niet door iedereen gezien.  
 
De meningen over de waarde van de politietraining als manier om tot verandering te komen in de da-
gelijkse benadering van slachtoffers door de politie, lopen binnen beide betrokken korpsen uiteen: met 
de stelling ‘de training heeft mij geholpen bij de omgang met burgers/aangevers in het dagelijks werk’, 
is een derde van de respondenten het (zeer) eens . Er is echter een even grote groep die het hier mee 
(zeer) oneens is. Over de effectiviteit van het project is tweederde van de politiemedewerkers nega-
tief.  

b. Waardering van het project door slachtoffers 

Slachtoffers geven aan het op prijs te stellen preventietips te krijgen. Over de wijze waarop zij deze 
aangereikt kregen door vrijwilligers van SHN in het project, zijn de meeste slachtoffers positief. 
Slachtoffers met wie een preventiegesprek werd gevoerd zijn zonder uitzondering (zeer) tevreden 
over de vriendelijkheid waarmee ze te woord zijn gestaan, de getoonde interesse in wat er is gebeurd, 
de mogelijkheid om hun verhaal kwijt te kunnen en de mate van respect waarmee zij behandeld zijn. 
Met de mate waarin zij inzicht hebben gekregen in de risico’s om opnieuw slachtoffer te worden is on-
geveer 80 procent (zeer) tevreden. Over de bruikbaarheid van de tips en adviezen om herhaling te 
voorkomen is 75 procent (zeer) tevreden. Ruim driekwart van de slachtoffers m et wie een preventie-
gesprek gevoerd is, onderschrijft de toegenomen alertheid. Iets meer dan de helft van de slachtoffers 
is ervan overtuigd dat zij veiligheidsrisico’s nu (na het preventiegesprek) beter in kunnen schatten. 

De resultaten zijn hoopgevend wat betreft de waardering van investeringen door de slachtoffers. De 
151 personen die in het kader van deze evaluatie een enquête invulden over hun waardering van het 
preventiegesprek dat zij voerden met een medewerker van SHN, waren zeer positief over deze extra 
preventieaandacht. Dit benadrukt het belang van het verder ontwikkelen van (elementen van) goede 
benaderingswijzen. Anderzijds is van heel veel slachtoffers ook niet bekend geworden wat zij van het 
preventiegesprek hebben gevonden, aangezien ongeveer 75 procent van de aangeschreven slachtof-
fers geen ingevulde vragenlijst retourneerden en SHN zelf ook niet heeft geïnvesteerd in het wat SHN 
noemt “hercontacten” van slachtoffers ter evaluatie van de gesprekken noch in het verzamelen van 
gegevens over bereikte gedragsverandering.  
 
Aandachtspunt, tot slot, is dat medewerkers van de politie de effectiviteit van projectinvesteringen ne-
gatief inschatten. Omdat zij de basis van het project vormen is hun geloof en inzet een belangrijke 
voorwaarde voor succes. Bij het verder nadenken over een mogelijk landelijk vervolg verdient het 
borgen van hun betrokken inzet en motivatie nadrukkelijk de aandacht.     

 
Onderzoeksvraag VII: Welke lessen zijn geleerd wat betreft de uitvoering en kunnen bruikbaar 
zijn voor eventuele gelijkaardige projecten of bredere implementatie? 
 
De procesevaluatie geeft zicht op verschillende zaken die nadere aandacht behoeven bij het opzetten 
van soortgelijke projecten elders en/of de verdere ontwikkeling van het project Herhaald slachtoffer-
schap in Limburg. Voortvloeiend uit geconstateerde successen en knelpunten in het uitvoeringsproces 
en op grond van de waardering van projectactiviteiten door medewerkers en slachtoffers kunnen de 
volgende ‘lessen’ worden getrokken: 

o Een eerste les is dat juist bij dit type innovatieve projecten, met het oog op kennisopbouw, 
bewaakt moet worden dat gehanteerde werkwijzen goed worden vastgelegd en dat gerea-
liseerde gedragsverandering (bij slachtoffers, maar ook bij medewerkers) system atisch 
wordt geëvalueerd.  

o Een tweede les is dat wanneer gestreefd wordt naar de ontwikkeling van een nieuwe be-
naderingswijze van slachtoffers er nadrukkelijk (en continu) moet worden aangestuurd op 
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het realiseren van een uniforme werkwijze. Bij het hier geëvalueerde project liet de aanstu-
ring van vrijwilligers van SHN en van politiemedewerkers ruimte open voor eigen interpre-
taties van doelen en van werkwijzen. Hierop werd onvoldoende gemonitord en bijgestuurd, 
waardoor geen sprake was van een (te evalueren) uniforme werkwijze.  

o Een derde les is het focussen van de aandacht. De doelstelling ‘het voorkomen van her-
haald slachtofferschap’ is breed en werd bij het geëvalueerde project gedurende de loop-
tijd van het project op allerhande manieren aangehaakt bij andere thema’s en projecten. 
Misschien was het beter geweest om minder breed te beginnen, maar juist te starten met 
de ontwikkeling van één (of enkele) concrete preventiemaatregelen. 

o Een vierde les is de noodzaak van het gezamenlijk en vanuit de centrale doelstelling van 
het project operationaliseren van opdrachten voor samenwerkingspartners. Dit is in Lim-
burg onvoldoende gebeurd: OM, Reclassering en ook gemeenten werden vrij gelaten in de 
wijze waarop zij investeringen pleegden gerelateerd aan het project; waarna vervolgens 
niet werd geconcretiseerd of investeringen voldoende waren in het kader van het project of 
naar verwachting voldoende effect zouden sorteren.      

o Een vijfde les is het belang van het betrekken van wetenschappers bij soortgelijke projec-
ten gericht op gedragsverandering bij slachtoffers, niet alleen bij de opstart, maar juist ook 
bij de uitwerking en monitoring van werkwijzen. Bij het Limburgse project verloor het pro-
ject gaandeweg zijn wetenschappelijke basis  en zijn fundamentele keuzen in de benade-
ring van slachtoffers uiteindelijk zonder theoretische grond genomen.  

o Een zesde les is de noodzaak van aanpassing van het aangifteproces van de politie voor 
een goede registratie van herhaald slachtofferschap. De wijze waarop dit zou moeten ge-
beuren verdient nadere operationalisering.    

o Een zevende les is dat het realiseren van aanpassingen in de politieregistratie veel tijd kost 
en de meerwaarde en het gebruik ervan in het project zorgvuldig moeten worden afgewo-
gen.  Achteraf bezien had men wellicht pragmatischer kunnen omgaan met de moeizame 
realisatie van registratiewijzigingen en hadden ook los daarvan – bijvoorbeeld op basis van 
de ervaringen van vrijwilligers en meningen van slachtoffers – eerder al specifieke benade-
ringswijzen (voor specifieke doelgroepen binnen de totale groep herhaalde slachtoffers) 
ontwikkeld kunnen worden. Gelet op de hoofddoelstelling van het project zou dit wenselijk 
zijn geweest. 

 
Concluderend kunnen we stellen dat er na uitvoering van het geëvalueerde project geen ‘breed im-
plementeerbaar’ product is gerealiseerd. Wel heeft het project in beeld gebracht dat de ontwikkeling 
van nieuwe, effectieve werkwijzen in de benadering van slachtoffers gericht op het voorkomen van 
herhaald slachtofferschap meer regie vergt op het niveau van methodiekontwikkeling en -
implementatie, waarbij de focus  op ontwikkeling van interventies voor bepaalde typen slachtoffers  dui-
delijker moet worden uitgewerkt. Het verdient de aanbeveling om hier bij vervolginvesteringen nadruk-
kelijker aandacht aan te besteden. 
  
 
Onderzoeksvraag VIII: Welke concrete resultaten heeft het project herhaald slachtofferschap 
tot nu toe opgeleverd? 

Kort samengevat zijn er de volgende concrete resultaten van het project:  

• er werd een training ontwikkeld voor politiefunctionarissen gericht op het bereiken van bewus t-
wording over herhaald slachtofferschap,  

• er werden trainingen ontwikkeld voor vrijwilligers van SHN over ‘werken met herhaalde slachtof-
fers’ en voor medewerkers van SHN gericht op het bereiken van bewustwording van de proble-
matiek van herhaald slachtofferschap,  
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• er werd een nieuwe werkwijze (inclusief handboek) uitgewerkt voor vrijwilligers van SHN, gericht 
op het kunnen voeren van ‘preventiegesprekken’ met (herhaald) slachtoffers, 

• er werd een aanpassing van de basisregistratie van de politie uitgewerkt die kan ondersteunen in 
het bijeenbrengen van relevante informatie over herhaald slachtofferschap voor SHN,  

• er werd foldermateriaal voor slachtoffers gemaakt met preventieinformatie,  
• de registratie van SHN werd aangepast om meer relevante informatie over herhaald slachtoffer-

schap bijeen te kunnen brengen.  
 
Slechts één van deze activiteiten is direct gericht op het bereiken van de hoofddoelstelling van het 
project: ‘het reduceren van (de negatieve effecten van) herhaald slachtofferschap’. Dit betreft het voe-
ren van preventiegesprekken met herhaalde slachtoffers. De andere activiteiten moeten getypeerd 
worden als voorwaardenscheppend in het ontplooien van preventieactiviteiten. De overige projectacti-
viteiten, zoals de trainingen gericht op bewustwording in de organisaties en registratie en doorverwij-
zing, zijn gericht op het realiseren van voorwaarden waarna het terugbrengen van het aantal herhaald 
slachtofferschappen tot stand zou kunnen komen (of het beleid hierop ontwikkeld kan worden). In 
hoofdstuk 4 van dit rapport werd teruggeblikt op het behalen van de voorwaardenscheppende doelen.  

Voor wat betreft de preventiegesprekken kwam in de evaluatie naar voren dat geen sprake was van 
een eenduidige werkwijze in de uitvoering van deze gesprekken. Van de resultaten van een werkwijze 
kan dus niet gesproken worden. Wel bleek uit de enquête die onder slachtoffers werd uitgezet die in 
2006 of 2007 een preventiegesprek hadden gevoerd, dat het praten over slachtofferschap en over 
preventiemogelijkheden deze slachtoffers niet angstiger of onzekerder had maakt, maar hen juist had 
gesterkt in hun veiligheidsgevoel. Over de bruikbaarheid van de tips en adviezen om herhaling te 
voorkomen is 75 procent (zeer) tevreden. Over het algemeen geeft men aan de tips  geheel of gedeel-
telijk te hebben opgevolgd. Er is met het project evenwel geen zicht verkregen op de vraag in hoever-
re (en voor welke slachtoffertypen) hiermee ook daadwerkelijk toekomstig slachtofferschap valt te 
voorkomen.       
 
 
Onderzoeksvraag IX: In hoeverre is de ontwikkelde aanpak of zijn onderdelen daarvan veelbe-
lovend? Mag op basis van de plan- , proces- en outputevaluatie worden verwacht dat het pro-
ject effectief kan zijn? 
Vanwege het voorbereidende en voorlopige karakter van het project kan de veelbelovendheid ervan 
op dit moment niet worden beoordeeld in termen van effectiviteit. Wel kan worden gesteld dat het pro-
ject enkele concrete resultaten heeft opgeleverd, die het investeren in een (in ieder geval lokaal) ver-
volg op dit project aantrekkelijk maken. Het project heeft immers laten zien dat het adviseren van 
(herhaald) slachtoffers middels het voeren van preventiegesprekken door slachtoffers zelf als onder-
steunend wordt ervaren: de meerderheid ervaart de tips als “bruikbaar” , geeft aan door de gesprek-
ken “alerter” te zijn geworden en en denkt zelf - na het gesprek - beter veiligheidsrisico’s in te kunnen 
schatten. Er is met het project evenwel geen zicht verkregen op in hoeverre (en voor welke slachtof-
fertypen) hiermee ook daadwerkelijk toekomstig slachtofferschap valt te voorkomen. Nu met het voe-
ren van deze gesprekken een goede start is gemaakt, zou gewerkt kunnen worden aan het uniforme-
ren van de methodiek en het doorontwikkelen van de preventiegesprek-methode tot benaderingswij-
zen voor bepaalde typen slachtoffers. Ook zal aandacht zal moeten worden besteed aan het geloof 
dat slachtoffers in zichzelf hebben om de ontvangen adviezen ook uit te voeren. 
Naast de gerealiseerde methode van het voeren van preventiegesprekken is in Limburg ook de be-
wustwording van het fenomeen herhaald slachtofferschap onder twee van de belangrijkste ketenpart-
ners, namelijk de politie en SHN, in gang gezet, zij het dat de overdracht van informatie die in dit ver-
band heeft plaatsgevonden om diverse redenen nog niet het gewenste bereik heeft behaald en voor 
een blijvend resultaat van bewustzijnsvergroting onder medewerkers er uiteraard gewerkt moet wor-
den aan structurele aandacht voor de thematiek. Voor zover de bewustwording nog niet is vergroot, 
bestaan voldoende aanwijzingen - op grond van de wel geboekte vooruitgang en enkele psychologi-
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sche theorieën over informatieoverdracht - dat die alsnog zou kunnen worden vergroot. Onder vrijwilli-
gers van SHN zou hierdoor bovendien tot een toename van het aantal gevoerde preventiegesprekken 
kunnen worden gekomen.  
Al met al is de conclusie gerechtvaardigd dat in ieder geval een aantal elementen van het project 
veelbelovend zijn. 
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Bijlage 1: Lijst van delicten  

De standaardlijst Actief Benaderen van SHN bestaat uit de volgende delicten: 

111 = 110 Verkeersongeval met letsel 

112 Verkeersongeval met letsel en doorrijding 

113 Verkeersongeval met letsel op/aan water 

121 = 120 Verkeersongeval met dodelijk slachtoffer 

122 Verkeersongeval dodelijk en doorrijding 

123 Verkeersongeval dodelijk op/aan water 

221 Diefstal uit woning 

241 Overval (gewapende) 

242 Beroving (waaronder tasjesroof) 

243 Chantage/afdreiging 

281 Oplichting 

301 Geweld zonder letsel zonder wapen 

302 Geweld zonder letsel met wapen 

303 Geweld zonder letsel met vuurwapen 

310 Geweld met letsel 

311 Geweld met letsel zonder wapen 

312 Geweld met letsel met wapen 

313 Geweld met letsel met vuurwapen 

320 Geweld dodelijk 

321 Geweld dodelijk zonder wapen 

 

 

323 Geweld dodelijk met vuurwapen 

325 = 326 Openlijk geweld tegen pers onen 

331 Openbare schennis  

332 Aanranding 

333 Verkrachting 

334 Incest 

336 Ontucht minderjarige 

337 Kinderpornografie 

338 Kinderprostitutie 

339 Overige zedenzaken 

341 Vrijheidsbeneming/gijzeling 

342 Bedreiging 

343 Man/vrouw mishandeling 

344 Mensenhandel 

345 Homogeweld 

346 Kindermishandeling 

347 Stalking 

382 Persoon in gevaar 

393 Huisvredebreuk 

753 Discrim inatie 
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Bijlage 2: Respondenten 

 

Slachtofferhulp 

• Silvie van Halder  projectleider  
• Yarka Dreessen  projectleider 
• Tamara van Driel  projectmedewerker  
• Mandré Koops   trainer  
• Nabil Zebbar    gegevensbeheerder 
• Ilse Bruers -van de Hulsbeek teamleider 
• Ingrid Houben   teamleider 
• Jacqueline Knops   teamleider 
• Tina Zoetbrood   teamleider 
• Anjo Coervers   vrijwilliger 
• Theo Frencken   vrijwilliger 
• Jac Peulen    vrijwilliger 
 

Politie 

• Bert Kamsteeg  trainer  
• Twan Janssen   coördinator slachtofferzorg politie Limburg-Noord 
• Math Schaepkens   coördinator slachtofferzorg politie Limburg-Zuid 
• Barry de Koningh  voormalig plv korpschef Limburg-Noord  

 

Overige ketenpartners 

• Nico van Leuken   reclassering  
• Pink van Nieuwburg   gemeente Sittard/Geleen  
• Peter Schleijpen  Openbaar ministerie (regiebureau keten)





IVA beleidsonderzoek en advies   77

Bijlage 3: Vragenlijsten 

 

 

 


