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SAMENVATTING 

1 Achtergrond 

Pilot Vernieuwd slachtofferloket 
Eind 2008/begin 2009 is de pilot Vernieuwd slachtofferloket van start gegaan. 
De pilot is gestart in vier arrondissementsparketten in Nederland, te weten 
Amsterdam, Utrecht, Breda en Maastricht. Het idee voor de pilot vloeit voort uit 
een groot aantal ontwikkelingen op het gebied van slachtofferondersteuning 
vanaf de jaren negentig. De kern van de pilot Vernieuwd slachtofferloket is dat 
per loket een onafhankelijke coördinator worden aangesteld, een stuurgroep 
en overlegstructuur wordt ingesteld en dat er centraal vanuit de slachtoffer-
loketten wordt gewerkt door het Openbaar Ministerie (OM), de politie en 
Slachtofferhulp Nederland (SHN) en dat deze partijen toegang hebben tot 
elkaars registratiesystemen. De medewerkers van deze drie ketenpartners 
behoren te werken conform hun eigen functieprofiel zoals opgesteld door de 
ketenpartners. 
 
Regioplan Beleidsonderzoek heeft de pilot in opdracht van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie geëvalueerd. 
 
Nieuwe beleidsontwikkelingen 
Tijdens de uitvoering van het onderzoek werd duidelijk dat de implementatie 
van de pilot Vernieuwd slachtofferloket plaatsvond in een context van 
veranderingen in wetgeving, organisatie en ICT-ondersteuning. Deze 
veranderingen hebben zowel invloed gehad op het functioneren van de 
slachtofferloketten als op de uitvoerbaarheid van het onderzoek. De 
belangrijkste contextwijzigingen zijn de herindeling van negentien naar tien 
arrondissementsparketten en de implementatie van nieuwe geautomatiseerde 
registratiesystemen bij het OM en de politie. De herindeling van de 
arrondissementen bracht als het ware ook een reorganisatie met zich mee 
voor de slachtofferloketten, terwijl de vernieuwing van de registraties maakte 
dat geleverde diensten door het loket niet goed konden worden ingevoerd en 
konden worden ontsloten. Voor het onderzoek resulteerde dit in de situatie dat 
het niet meer mogelijk en zinvol was om in de tweede meting slachtoffers in de 
regio’s Utrecht en Lelystad te betrekken bij (de analyse van) de slachtoffer-
enquête. Daarmee bleven ten tijde van de tweede meting drie van de vier 
pilotarrondissementen en één van de twee controlearrondissementen over als 
regio’s waar slachtoffers zijn bevraagd. Dit kan worden beschouwd als een 
beperking van het onderzoek. Belangrijker echter is dat het onderzoek geen 
cijfermatige ondersteuning heeft opgebracht om na te gaan of de vernieuwing 
van de slachtofferloketten tot een efficiëntere werkwijze heeft geleid.  
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2 Doel en aanpak van de evaluatie 

Doel 
Het doel van de evaluatie was het verschaffen van inzicht in de mate waarin 
de vernieuwing van de slachtofferloketten heeft geleid tot een verbetering van 
de justitiële slachtofferondersteuning in termen van efficiëntie en effectiviteit 
(grotere klanttevredenheid). In dat kader zijn de volgende onderzoeksvragen 
geformuleerd:  
1. Hoe ziet de slachtofferondersteuning eruit voor en na de implementatie van 

het vernieuwde slachtofferloket? 
2. In hoeverre heeft de implementatie van het vernieuwde slachtofferloket 

geleid tot een efficiëntere slachtofferondersteuning? 
3. Hoe ervaren slachtoffers de lokale slachtofferondersteuning voor en na de 

implementatie van het vernieuwde slachtofferloket (effectiviteit)? 
 
Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, zijn bij de pilotloketten 
Amsterdam, Utrecht, Breda en Maastricht en bij twee controleloketten 
(Haarlem en Lelystad) twee metingen gehouden (begin 2009 en eind 
2010/begin 2011). 
 
Onderzoeksactiviteiten 
De onderzoeksactiviteiten in beide metingen behelsden: 
- Face-to-face-interviews met loketbetrokkenen 

In de pilotarrondissementen zijn per loket in beide metingen zeven 
interviews gehouden (met uitvoerend loketmedewerkers, de coördinator en 
de stuurgroepleden). In de controlearrondissementen zijn per loket vier 
interviews gehouden met uitvoerenden op het loket en het management.  
 

- Analyse van registraties 
In alle pilot- en controlearrondissementen zijn kwantitatieve gegevens 
opgevraagd over de justitiële slachtofferondersteuning (zoals het aantal 
geleverde diensten). 
 

- Schriftelijke enquête onder slachtoffers 
Zowel in de pilotarrondissementen als in het controlearrondissement is in 
beide metingen een enquête uitgezet onder slachtoffers waarin hun werd 
gevraagd naar hun ervaringen met en tevredenheid over de justitiële 
slachtofferondersteuning. De respons in de eerste meting was met zes 
procent erg laag. De respons in de tweede meting was met vijftien procent 
ruim tweemaal hoger. 
 

De volgende onderzoeksactiviteit is uitsluitend in de eerste meting uitgevoerd: 
 
- Documentstudie in de pilot- en controlearrondissementen 

Het ging om documenten en plannen van aanpak over de organisatie en 
beoogde uitvoering van de slachtofferondersteuning op de loketten. 
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3 Justitiële slachtofferondersteuning, uitvoeringspraktijk in de 
slachtofferloketten 
 
Juridische dienstverlening aan slachtoffers 
De dienstverlening aan slachtoffers bestaat zowel bij de pilotloketten als bij de 
controleloketten uit schriftelijke en telefonische informatieverstrekking (OM, 
politie), schaderegeling (OM, politie), ondersteuning bij de voegingsprocedure 
(SHN) en ondersteuning bij de schriftelijke slachtofferverklaring en het 
spreekrecht (SHN). 
 
De uitvoeringspraktijk in de pilotloketten 

Fysieke  De fysieke centralisatie, als onderdeel van de pilot Vernieuwd slachtofferloket,  
centralisatie houdt in dat vanuit één locatie, te weten het slachtofferloket, door drie 

verschillende partijen (OM, politie, SHN) wordt gewerkt op het gebied van 
slachtofferondersteuning. Alle pilotloketten hebben zich op dit punt verbeterd. 
Met name Utrecht en Maastricht hebben vooruitgang geboekt. In Amsterdam 
is de fysieke centralisatie deels gerealiseerd: de medewerkers van SHN 
werken gedeeltelijk op het loket en nog gedeeltelijk op de regionale SHN-
bureaus. In Breda heeft zich de minste vooruitgang voorgedaan. Hoewel in die 
regio op stuurgroepniveau wordt samengewerkt en overlegd door de drie 
betrokken ketenpartners, is op uitvoerend niveau SHN nog voornamelijk een 
afzonderlijke partij. De schadebemiddeling door de politie wordt in Breda 
daarnaast nog uitgevoerd vanuit de Veiligheidshuizen. 
 

Onafhankelijk In alle pilotloketten is een onafhankelijke coördinator aangesteld die leiding  
coördinator geeft aan de medewerkers van het OM, de politie en SHN. De coördinatoren 

geven geen leiding aan de SHN-medewerkers die nog vanuit de regiokantoren 
van SHN werkzaam zijn. De coördinatoren dragen zorg voor de afstemming 
tussen de medewerkers van de verschillende ketenpartners op het loket, zijn 
verantwoordelijk voor de overlegstructuur en vormen de verbindende schakel 
tussen de stuurgroep (zie hieronder) en de uitvoering. De coördinatoren zijn in 
dienst van het OM (Utrecht, Breda) of SHN (Amsterdam en Maastricht).  
 

Stuurgroep In alle pilotloketten is een stuurgroep geïnstalleerd waarin de drie 
ketenorganisaties op managementniveau vertegenwoordigd zijn. De 
stuurgroepen geven via de coördinatoren sturing aan de loketten op basis van 
de voortgangsrapportages van de loketten.  
 

Overleg- Het aanleggen van een overlegstructuur is een belangrijk onderdeel van de  
structuur vernieuwing van de slachtofferloketten. Alle pilotloketten hebben het optuigen 

van een overlegstructuur gerealiseerd. Van de meeste overleggen, gemiddeld 
vijf per loket, vervult de onafhankelijk coördinator de rol van voorzitter. De 
belangrijkste overleggen zijn het stuurgroepoverleg en het loketoverleg. In het 
overleg voor de loketmedewerkers worden onder meer de lopende zaken, de 
werkvoorraad en mogelijke bezettingsproblemen besproken. In het 
stuurgroepoverleg brengt de coördinator de stuurgroepleden onder meer op 
de hoogte van het functioneren van het loket. 
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Toegang tot Gelijktijdig met de invoering van de pilot Vernieuwd slachtofferloket, hebben 
registraties het OM en de politieorganisatie te maken met de overgang naar nieuwe 

registratiesystemen. Dat betekent dat de medewerkers van zowel de 
pilotloketten als de controleloketten met deze nieuwe systemen moeten gaan 
werken. Op het moment dat de pilot loopt, zijn zowel de oude als nieuwe 
systemen nog in gebruik.  
Eén van de doelstellingen van de pilot Vernieuwd slachtofferloket is dat de 
politie, het OM en SHN, werkzaam op de loketten, toegang hebben tot elkaars 
geautomatiseerde registratiesystemen. In de oude situatie gold dat alleen voor 
de politie en het OM. Uit de evaluatie van de pilot blijkt dat de OM-
medewerkers inderdaad toegang hebben tot zowel het oude als het nieuwe 
systeem van de politie. Omgekeerd geldt hetzelfde: politiemedewerkers 
hebben toegang tot het oude en het nieuwe systeem van het OM. SHN-
medewerkers die op het loket werkzaam zijn (pilotloketten), hebben echter 
uitsluitend toegang tot beide systemen van het OM en tot het oude systeem 
van de politie. Zij hebben geen toegang tot het nieuwe politiesysteem. Om 
informatie uit dit nieuwe systeem te kunnen ontsluiten, moeten de SHN-
medewerkers extra moeite doen. Zij moeten die informatie opvragen bij hun 
politiecollega’s. Voor die collega’s betekent dat eveneens extra werk. SHN-
medewerkers die niet op het loket werkzaam zijn (controleloketten) hebben 
noch toegang tot de registratiesystemen van het OM noch van de politie. Het 
registratiesysteem van SHN is zowel in de pilotloketten als in de 
controleloketten niet toegankelijk voor OM- en politiemedewerkers. Dit is 
gezien de werkzaamheden van deze medewerkers ook niet noodzakelijk.  
 

Afstemming De uitvoerende medewerkers van het OM, de politie en SHN in de  
moeder- pilotarrondissementen werken conform hun eigen functieprofiel zoals die, ook  
organisatie voor de invoering van de pilot, gelden binnen hun moederorganisatie. Op dit 

vlak doen zich geen verschillen voor met de controlearrondissementen. 
 

Afstemming  Wat betreft de afstemming tussen de ketenpartners kan worden gesteld dat de  
binnen loket partijen ieder hun eigen taken uitvoeren. Door de fysieke centralisatie kunnen 

die werkzaamheden echter beter op elkaar worden afgestemd onder  
leiding van de coördinatoren. Op dit vlak hebben opnieuw Amsterdam, Utrecht 
en Maastricht de grootste vooruitgang geboekt. De achterblijvende positie van 
Breda is toe te schrijven aan het ontbreken van het voltallige SHN-team en de 
politieschadebemiddelaars op de werkvloer van het loket. De vooruitgang in 
de afstemming blijkt uit het feit dat loketmedewerkers makkelijker en sneller 
(informeel) met elkaar kunnen overleggen en specifieke casussen kunnen 
bespreken. Een ander voorbeeld is dat de loketmedewerkers elkaar informatie 
kunnen overhandigen en zo knelpunten die voortvloeien uit de haperende 
informatiesystemen kunnen ondervangen. 
 
Knelpunten 
Een belangrijk knelpunt op de slachtofferloketten heeft te maken met de 
toegang tot registratiesystemen. Zo leidt het feit dat medewerkers van de ene 
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organisatie geen registratiebevoegdheid hebben in het registratiesysteem van 
de andere organisatie tot een inefficiënte werkwijze op het loket. 
 
 

4 Efficiëntie 

Het onderzoek wijst in de richting van een lichte toename in de personele inzet 
op de pilotloketten tussen de eerste en tweede meting. Dit is onder andere het 
gevolg van de komst van SHN-medewerkers op de loketten. De personele 
inzet op de controleloketten ligt dan ook substantieel lager. Over het aantal 
toe- of afgenomen aantal aangeboden diensten kunnen geen uitspraken 
worden gedaan door het ontbreken van goede registraties. Wel kan worden 
geconstateerd dat de diensten schriftelijke en telefonische informatie-
verstrekking het grootste deel van de slachtofferondersteuning uitmaken. 
 
Als gevolg van niet-sluitende registraties is het niet mogelijk om op basis van 
de verhouding tussen het aantal geleverde diensten en de personele bezetting 
iets te zeggen over de ontwikkeling in efficiëntie op de loketten. Wel signaleren 
de loketbetrokkenen een aantal ontwikkelingen die volgens hen een positieve 
invloed op een efficiënte werkwijze hebben: 
- de korte lijnen tussen de medewerkers op het loket door het fysiek bijeen 

zitten; 
- de opgebouwde overlegstructuur en de werkafstemming die binnen de 

overleggen plaatsvinden; 
- de aansturing en zorg voor afstemming (zowel binnen de uitvoering als 

tussen de uitvoering en het management) door de coördinatoren. 
Volgens de coördinatoren voldoen de loketten daarnaast aan de meeste 
organisatorische randvoorwaarden zoals die bij de start van de pilot door de 
werkgroep Vernieuwd slachtofferloket zijn opgesteld. De randvoorwaarden 
zouden moeten leiden tot een efficiëntere en verbeterde dienstverlening aan 
slachtoffers.  
 
Knelpunten 
De belangrijkste knelpunten op de slachtofferloketten hebben te maken met de 
overgang naar nieuwe registratiesystemen bij het OM en de politieorganisatie 
gedurende zowel de eerste als de tweede meting. 
- Door de complexheid van de nieuwe registratiesystemen kost het de 

loketmedewerkers veel tijd om informatie (foutloos) in de systemen te 
registreren of eruit te destilleren. Dit proces verloopt daarmee nog niet 
efficiënt en heeft daarnaast gevolgen voor het verdere verloop van het 
informatieproces. 

- Omdat nog met twee systemen wordt gewerkt en zelfs met papieren 
registraties, kunnen geen betrouwbare/volledige overzichten worden 
gegenereerd van geleverde diensten aan slachtoffers. 

Een deel van de knelpunten die tijdens de eerste meting speelden (zoals het 
ontbreken van een teamgevoel op de loketten; het ontbreken van afstemming 
en samenwerking op de werkvloer en op managementniveau; een versnipper-
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de, inefficiënte werkwijze) is volgens de loketbetrokkenen ten tijde van de 
tweede meting grotendeels opgelost. Een ander deel (zoals bezettingsproble-
men, maar bovenal het hiervoor genoemde registratieprobleem) is gebleven. 
 
 

5  Effectiviteit: slachtoffers over de justitiële ondersteuning 

Hoe de geënquêteerde slachtoffers volgens henzelf zijn ondersteund door het 
slachtofferloket en of hierbij sprake was van een verbetering gedurende de 
pilotperiode, wordt in het onderstaande puntsgewijs weergegeven. Een 
consistente bevinding hierbij is dat de situatie bij de controleloketten gelijk is 
gebleven gedurende de pilotperiode.  
 
Resultaten ten aanzien van de aangeboden ondersteuning: 
- Het percentage respondenten dat (binnen maand) informatie heeft 

ontvangen over de stand van zaken van aangifte is gelijk gebleven tussen 
beide metingen in de controle- en pilotgroep. 

- Het percentage respondenten dat contact had met het slachtofferloket is 
gelijk gebleven tussen beide metingen in de controle- en pilotgroep. 

- Het percentage respondenten dat over alle in de enquête genoemde zaken 
is geïnformeerd (informatie over verdere behandeling van de zaak, over de 
rechten van slachtoffers en de ondersteuning bij het strafproces) is gelijk 
gebleven tussen beide metingen in de controle- en pilotgroep. Dit geldt ook 
voor het percentage respondenten dat over geen van de genoemde zaken 
werd geïnformeerd. 

- Het aantal aangeboden diensten is significant afgenomen in de pilotgroep. 
Er was geen sprake van een significante afname in de controlegroep. 
 

Resultaten ten aanzien van de waardering van de dienstverlening: 
- Het percentage respondenten dat goed werd geholpen, is gelijk gebleven 

tussen beide metingen in de controle- en pilotgroep. 
- Het percentage respondenten dat snel is geholpen, is in de pilotgroep 

gestegen (en in de controlegroep gelijk gebleven). 
- De gemiddelde waardering voor de verschillende diensten van het 

slachtofferloket is niet veranderd tussen beide metingen in de controle- en 
pilotgroep. 

- Het percentage respondenten dat (bovenverwachting) tevreden is over de 
dienstverlening is gelijk gebleven tussen beide metingen in de controle- en 
pilotgroep. 
 

Resultaten ten aanzien van de drie aspecten van tevredenheid: 
De tevredenheid van slachtoffers over het verloop van het strafproces is in dit 
onderzoek getypeerd in termen van procedurele rechtvaardigheid (de mate 
waarin het slachtoffer de behandeling van de zaak als rechtvaardig, correct, 
soepel, onbevooroordeeld en duidelijk heeft ervaren), interactionele 
rechtvaardigheid (de mate waarin slachtoffers zich respectvol, eerlijk, correct, 
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beleefd, geduldig en begripvol benaderd voelen) en affect (de mate waarin 
slachtoffers na afronding van het strafproces een positief gevoel overhouden). 
- Met name de tevredenheid van respondenten met betrekking tot de 

procedurele rechtvaardigheid en affect zijn matig (in beide metingen). De 
tevredenheid over de interactionele rechtvaardigheid is wat hoger. 

- Er zijn noch in de pilotgroep, noch in de controlegroep verschillen in 
waardering van de drie aspecten over de tijd heen.  

- De waardering van de procedurele rechtvaardigheid is hoger wanneer er 
een dader is vervolgd en ook wanneer er een veroordeling is geweest. 

- Respondenten zijn tevens positiever over de procedurele rechtvaardigheid 
wanneer zij geen schade hebben geleden (zowel materieel als 
immaterieel).  

- Dit aspect van schade heeft eenzelfde effect op de waardering van de 
schaal affect: respondenten zonder geleden schade houden vaker 
positieve gevoelens over aan de behandeling van de zaak dan 
respondenten die wel schade hebben geleden. 

 
Bovenstaande resultaten laten zien dat er één aanwijzing is dat slachtoffers na 
de vernieuwing tevredener zijn over de ondersteuning. Het gaat daarbij om de 
positievere beoordeling van de snelheid van de ondersteuning. Tevens laten 
de resultaten geen toename zien in positieve gevoelens over het strafproces 
(procedurele rechtvaardigheid en affect). Met name de procedurele 
rechtvaardigheid vertoont meer samenhang met de vervolging en veroordeling 
van de dader en of het slachtoffer al dan niet schade heeft geleden. 
De samenhang van procedurele rechtvaardigheid met zaken die ook buiten de 
dienstverlening van het slachtofferloket liggen, zoals de vervolging en 
veroordeling van de dader, stelt een zekere limiet aan de invloed van het loket 
op de tevredenheid van slachtoffers. Ook al zou het loket optimaal 
functioneren maar, bijvoorbeeld, de dader niet worden veroordeeld, dan zal de 
tevredenheid van het slachtoffer niet maximaal zijn. Dit neemt niet weg dat er 
op dit moment naar alle waarschijnlijkheid nog ruimte is om de tevredenheid 
onder slachtoffers te verhogen door de dienstverlening van het 
slachtofferloket, ook als er geen sprake is van een veroordeelde dader.  
 
Verder vormt een goede, snelle en voortdurende informatievoorziening tijdens 
het gehele strafproces het belangrijkste punt dat door respondenten (in de 
tweede meting) wordt gemist. Kennelijk is de snelheid van de dienstverlening 
wel verbeterd, maar nog steeds niet optimaal in de beleving van slachtoffers. 
Tot slot laat een vergelijking tussen bevindingen uit de slachtofferenquête en 
de mate waarin pilotloketten voldoen aan de gestelde kritische succesfactoren 
zien dat coördinatoren een wat positiever beeld schetsen dan respondenten 
van de enquête. 
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6  Conclusie 

De belangrijkste uitgangspunten van de pilot Vernieuwd slachtofferloket waren 
dat per pilotloket een onafhankelijk coördinator moest worden aangesteld, een 
stuurgroep en overlegstructuur moesten worden ingesteld, dat er vanuit één 
fysiek punt (éénloketsysteem) slachtofferondersteuning zou moeten worden 
geboden door het OM, de politie en SHN en dat deze partijen toegang zouden 
moeten krijgen tot elkaars registratiesystemen. De nieuwe werkwijze in de 
pilotloketten zou moeten leiden tot een efficiëntere slachtofferondersteuning 
en tot een grotere slachtoffertevredenheid (effectiviteit). Of de vernieuwing van 
de loketten heeft geleid tot een toegenomen efficiëntie kan op basis van dit 
onderzoek niet worden aangetoond door het ontbreken van volledige en 
deugdelijke registraties. Dit geldt zowel voor de registratie van het aantal 
aangeboden diensten als voor de registratie van het aantal fte op de loketten. 
De loketbetrokkenen zelf zijn echter wel van mening dat de efficiëntie van de 
slachtofferondersteuning op de pilotloketten is toegenomen. Dit is, hoewel zij 
dit niet aan kunnen tonen in cijfers, juist het gevolg van het aanstellen van de 
onafhankelijk coördinatoren die leiding geven aan de drie betrokken partijen 
en hen bij elkaar houden. Deze drie betrokken partijen voeren sinds de 
vernieuwing ieder hun eigen werkzaamheden centraal vanuit de pilotloketten 
uit. Ook zou de overlegstructuur op uitvoerend en leidinggevend niveau tot 
meer efficiëntie leiden. Zo worden op uitvoerend niveau de lopende zaken op 
de werkvloer besproken en onder meer gekeken waar afstemming van de 
verschillende werkzaamheden nodig is en hoe mogelijke knelpunten in de 
uitvoering kunnen worden opgelost. Door de overleggen worden 
werkzaamheden volgens de loketbetrokkenen beter op elkaar afgestemd en 
fouten in de dienstverlening sneller gesignaleerd. Dit geldt overigens ook voor 
de informele overleggen in de wandelgangen die mogelijk zijn geworden door 
elkaars fysieke nabijheid. De instelling van een stuurgroep per pilotloket 
realiseert dat op managementniveau gekeken wordt naar het functioneren van 
de loketten en naar de mogelijke bijsturing van doelen of werkwijzen. De 
toegang van de politie, het OM en SHN tot elkaars registratiesystemen is op 
de pilotloketten weliswaar verbeterd maar nog niet volledig gerealiseerd: SHN-
medewerkers die werkzaam zijn op de loketten hebben nog geen toegang tot 
het nieuwe systeem van de politie. Als gevolg daarvan is de efficiëntie op dit 
vlak toegenomen, maar is er tevens nog ruimte voor een verdere verbetering.  
Wat betreft de effectiviteit van de slachtofferondersteuning, zijn er weinig 
aanwijzingen voor een verhoging van de kwaliteit. De tevredenheid onder 
slachtoffers in de pilotarrondissementen is gedurende de vernieuwing niet 
toegenomen. Na de vernieuwing is er geen sprake van een toename in het 
aantal slachtoffers dat (boven verwachting) tevreden is over de dienstverlening 
van het slachtofferloket. Wel zijn meer respondenten na de vernieuwing van 
mening dat zij snel zijn geholpen door het loket.  
 




