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MANAGEMENTSAMENVATTING 

Voor u ligt de rapportage van de eerste meting van de slachtoffermonitor (deel 
II). In dit rapport wordt verslag gedaan van de ervaringen van slachtoffers met 
justitiële slachtofferondersteuning, verleend door het Openbaar Ministerie 
(OM), de Rechtspraak en Slachtofferhulp Nederland (SHN). De Rechtspraak is 
in het onderzoek betrokken omdat ook respectvolle omgang van slachtoffers 
en diens rechten tijdens de rechtszitting een belangrijke plek hebben gekregen 
in de justitiële slachtofferondersteuning.  Andere instanties die een belangrijke 
taak vervullen in slachtofferondersteuning zijn het Centraal Justitieel 
Incassobureau (CJIB) en het Schadefonds Geweldsmisdrijven. De huidige 
monitor richt zich behalve op het OM, de Rechtspraak en SHN ook op justitiële 
slachtofferondersteuning verleend door de politie. Ervaringen met betrekking 
tot justitiële slachtofferondersteuning verleend door deze instantie zijn in een 
apart deelrapport beschikbaar (M. Timmermans, J. van den Tillaart & G. 
Homburg, 2012). Daarnaast worden de belangrijkste resultaten van de 
slachtoffermonitor als geheel in een factsheet gepresenteerd.   
 
 
Aanleiding slachtoffermonitor 

In de afgelopen jaren is er toenemende aandacht voor het verbeteren van de 
positie van slachtoffers. Dit is tot uitdrukking gekomen in zowel nieuwe rechten 
voor slachtoffers, zoals het spreekrecht in strafzittingen, als in initiatieven tot 
een efficiëntere werkwijze binnen de justitiële slachtofferondersteuning, in de 
vorm van vernieuwde slachtofferloketten. In deze loketten werken mede-
werkers van de drie belangrijkste partijen, de politie, het OM en SHN, met 
elkaar aan justitiële slachtofferondersteuning. Het ministerie van Veiligheid en 
Justitie hecht er waarde aan de ervaringen van slachtoffers met justitiële 
slachtofferondersteuning in kaart te brengen en daarmee vast te stellen waar 
verbeteringen nodig en mogelijk zijn. Er is daarom besloten om periodiek de 
kwaliteit van de justitiële slachtofferondersteuning vanuit het perspectief van 
het slachtoffer te meten. 
 
 
Methode  

Er is een willekeurige steekproef getrokken van slachtoffers die in de periode  
1 mei 2012 tot 1 juli 2012 als slachtoffer van een delict bij het OM 
geregistreerd waren (OM-steekproef) en personen aan wie de dienstverlening 
in de periode 1 februari 2011 tot 1 juni 2011 bij SHN is afgesloten (SHN-
steekproef). Daarbij zijn adressen van bedrijven, adressen uit het buitenland, 
en van personen onder de twaalf jaar buiten beschouwing gelaten. De 
verdeling van cases per delictcategorie is: geweld 41%, vermogen 40% en 
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openbare orde en vernieling 19% in de OM-steekproef en vermogen 51% en 
geweld 49% in de SHN-steekproef. 
 
Er is gebruikgemaakt van een vragenlijst bestaande uit items (aspecten) die 
ervaringen met slachtofferondersteuning verleend door OM, de Rechtspraak 
en SHN in kaart brengen. In totaal hebben 508 personen de vragenlijst 
ingevuld, van wie 336 via een webenquête en 172 via een telefonische 
enquête. De totale respons komt neer op 23 procent (508 van de 2253 
uitgenodigde personen). De dataverzameling heeft in de maanden februari, 
maart en april 2012 plaatsgevonden.  
 
In dit rapport beschrijven we de ervaringen van slachtoffers aan de hand van 
de aspecten van slachtofferondersteuning die in de vragenlijst aan bod zijn 
gekomen. De afzonderlijke aspecten kunnen worden gegroepeerd naar een 
aantal thema’s, of overkoepelende onderdelen van justitiële slachtoffer-
ondersteuning per organisatie. Deze overkoepelende resultaten hebben 
betrekking op: 
 
Voor het Openbaar Ministerie 
1. Bejegening: de wijze waarop slachtoffers worden bejegend door 

medewerkers. 
2. Informatieverstrekking: de mate waarin medewerkers het slachtoffer 

informeren over ontwikkelingen in de zaak en vervolg van het proces. 
3. Inspraak/schadeherstel: de mate van inspraak bij te nemen beslissingen en 

de mate waarin ondersteuning is geboden in het vergoeden van schade. 
4. Veiligheid: de inzet van medewerkers op het vergroten van de veiligheid, 

waaronder ook de inzet op de vervolging en veroordeling van de dader. 
 
Voor de Rechtspraak 
1. Bejegening: de wijze waarop slachtoffers worden bejegend door 

medewerkers. 
2. Functioneren rechter: de mate waarin de rechter de zaak op professionele 

wijze behandelt. 
 
Voor Slachtofferhulp Nederland 
1. Bejegening: de wijze waarop slachtoffers worden bejegend door 

medewerkers. 
2. Ondersteuning: de mate waarin slachtoffers informatie en advies 

ontvangen met betrekking tot (juridische) ondersteuning. 
3. Veiligheid/emotionele steun: de mate waarin slachtoffers zich veiliger 

voelen en in emotionele zin gesteund voelen. 
 
Aan de hand van statistische toetsen is onderzocht of ervaringen tussen 
groepen slachtoffers (op basis van persoons- of zaakskenmerken) van elkaar 
afwijken. Resultaten wijken statistisch significant van elkaar af bij een 
significantieniveau <.05. Deze monitor heeft niet tot doel om de ervaringen van 
slachtoffers en verschillen tussen groepen te duiden. 
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Responsgroep 

Ongeveer de helft van de responsgroep (N=508) is man (51%). De leeftijd van 
de respondenten loopt uiteen van 13 tot 89 jaar. De gemiddelde leeftijd is  
47 jaar. De meeste respondenten zijn tussen de 31 en 60 jaar oud (57%). 
Bijna drie op de tien respondenten is hoger opgeleid (28%), bijna vier op de 
tien is middelbaar opgeleid (38%) en een derde (34%) heeft een lagere 
opleiding genoten. De grote meerderheid is afkomstig uit Nederland (net als 
hun ouders), terwijl tien procent niet in Nederland werd geboren.  
 
We stelden de groep weigeraars (personen die niet wensten deel te nemen 
aan het onderzoek) één enkele vraag over slachtofferondersteuning. We 
noemen dit een centrale vraag procedure, waardoor het mogelijk is toch enige 
vergelijk te maken in de beleving van slachtofferondersteuning door slacht-
offers die wel en die niet deelnamen aan het onderzoek. 
De groep weigeraars is voor zowel de OM-steekproef als de SHN-steekproef 
gelijk aan de responsgroep wat betreft het oordeel met betrekking tot 
slachtofferondersteuning. Wat betreft dit oordeel moeten we uiteraard 
voorzichtig zijn: de bevinding dat weigeraars géén afwijkend oordeel vellen 
over slachtofferondersteuning is slechts op één vraag gebaseerd die zowel 
aan respondenten en weigeraars werd gesteld (o.b.v. de centrale vraag 
procedure). Op grond van de centrale vraag procedure zijn er dus op 
voorhand geen aanwijzingen gevonden voor een vertekening in de resultaten 
door de samenstelling van de responsgroep. Er was wel sprake van een lichte 
afwijking in de non-respons van SHN op basis van geslacht (vaker mannen) 
en leeftijd (gemiddeld jonger) en in de non-respons van OM op basis van 
delicttype (vaker slachtoffers geweldsdelicten). Echter, de verschillen tussen 
de responsgroep en non-responsgroep op deze aspecten zijn klein, waardoor 
er op voorhand geen redenen zijn om aan te nemen dat de resultaten van het 
onderzoek worden vertekend door een selectieve uitval van respondenten. 
 
 
Algemene ervaringen slachtoffers 

Ervaringen van slachtoffers op de ontvangen slachtofferondersteuning door 
het OM, de Rechtspraak en SHN zijn overwegend positief. Een ruime 
meerderheid van de slachtoffers is positief over de wijze waarop deze drie 
organisaties hen bejegenen. Bij het OM specifiek zien we dat een meerderheid 
de informatieverstrekking positief waardeert maar dat minder dan de helft van 
de slachtoffers positief is over de mate van inspraak en schadeherstel en de 
geboden veiligheid door het OM. Verder blijkt dat een ruime meerderheid van 
de slachtoffers positief is over de ondersteuning van SHN maar dat een 
minderheid positief is over de mate waarin SHN veiligheid en emotionele steun 
biedt. Het functioneren van de rechter wordt door een meerderheid positief 
gewaardeerd. 
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Belangrijkste aspecten 

Slachtoffers die te maken krijgen met slachtofferondersteuning door het OM, 
de Rechtspraak en SHN, geven aan dat zij aan de volgende specifieke 
aspecten van de ondersteuning het allergrootste belang hechten (gebruikte 
definitie van ‘allergrootste belang’: 75% geeft de hoogste belangscore 5 en 
minder dan 2% geeft de laagste belangscore 1): 
• vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan (OM, rechter en SHN); 
• het gevoel geven dat zij u serieus nemen (OM, rechter en SHN); 
• uitleggen waar u als slachtoffer recht op heeft (OM en SHN); 
• voldoende doen om de dader te vervolgen (OM); 
• voldoende doen om de dader te veroordelen (OM); 
• voldoende doen om de dader te berechten (rechter); 
• voldoende doen om de dader te straffen (rechter); 
• onpartijdig zijn (rechter); 
• deskundig zijn (rechter); 
• belangstelling tonen voor uw persoonlijke verhaal (SHN); 
• u professioneel behandelen (SHN); 
• informatie geven over de gang van zaken bij de politie, het OM en de 

rechtbank (SHN). 
 
Afgaand op de ervaringen die slachtoffers hebben met de aspecten van 
slachtofferondersteuning die zij het belangrijkst vinden, is het mogelijk om 
aandachtspunten en sterke punten in de dienstverlening te benoemen. 
Aandachtspunten in de slachtofferondersteuning door het OM zijn: slachtoffers 
het gevoel geven dat zij serieus worden genomen, uitleggen waar zij als 
slachtoffer recht op hebben, voldoende doen om de dader te vervolgen en/of 
te veroordelen. De overige bovengenoemde ‘belangrijkste aspecten’ zijn 
sterke punten. Aandachtspunten bij de Rechtspraak zijn het berechten en het 
bestraffen van de dader, overige bovengenoemde aspecten zijn sterke punten. 
In de dienstverlening van SHN zijn geen aandachtspunten/verbeterpunten te 
identificeren en zijn alle belangrijkste aspecten aan te duiden als sterke 
punten. 
 
 
Verschillen in ervaringen 

Naast het algemene beeld van ervaringen met slachtofferondersteuning, 
besteedt dit rapport aandacht aan verschillen in ervaringen tussen groepen 
slachtoffers. Enerzijds is gekeken welke significante verschillen in ervaringen 
er met justitiële slachtofferondersteuning zijn op grond van persoonskenmer-
ken, zoals geslacht, leeftijd (3 categorieën) en opleiding (3 niveaus), 
anderzijds op grond van enkele zaakskenmerken, namelijk delictcategorie en 
twee ‘uitkomsten’ van het proces: de mate waarin schade werd vergoed en de 
vraag of er een dader is vervolgd. 
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Geslacht 
Er zijn weinig verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft de ervaringen 
met slachtofferondersteuning. Alleen ten aanzien van het functioneren van de 
rechter is er een verschil tussen mannen en vrouwen, waarbij vrouwen 
positiever over oordelen dan mannen. Dit geldt eveneens voor vijf specifieke 
aspecten van slachtofferondersteuning door de rechter (informatie geven, 
deskundigheid, gevoel geven serieus te worden genomen, begrip tonen, 
voldoende doen om de dader te bestraffen). 
 
Leeftijd 
Er zijn verschillen op een aantal overkoepelende onderdelen van slachtoffer-
ondersteuning door het OM (inspraak/schadeherstel en bejegening) en op een 
elftal specifieke aspecten. Doorgaans is het beeld dat slachtoffers die 60 jaar 
en ouder zijn, positievere (of minder negatieve) ervaringen hebben met de 
slachtofferondersteuning dan slachtoffers in andere leeftijdsgroepen. 
Er zijn geen verschillen in de ervaringen van de verschillende leeftijdsgroepen 
voor wat betreft de justitiële slachtofferondersteuning van de rechter en SHN. 
 
Opleiding 
Op drie aspecten verschillen de ervaringen van slachtoffers  met een 
verschillend opleidingsniveau. Lageropgeleiden zijn positiever dan hoog-
opgeleiden over ‘het laten weten van redenen voor de beslissing’ door het OM 
en ‘het geven van juridische ondersteuning’ door SHN.  Daarnaast zijn 
personen met een middelbare opleiding positiever dan lageropgeleiden over 
‘het gevaar van herhaling op slachtofferschap verkleinen’ door de rechter. 
 
Delict 
Respondenten die slachtoffer zijn geworden van een vermogensdelict, een 
geweldsdelict of een ‘openbare orde’-delict, verschillen niet van elkaar in hun 
ervaringen met justitiële slachtofferondersteuning verleend door het OM, de 
Rechtspraak en SHN. 
 
Schadevergoeding 
Het algemene beeld is dat slachtoffers die de geleden schade geheel vergoed 
hebben gekregen, positievere (of minder negatieve) ervaringen melden dan 
slachtoffers die geen schadevergoeding hebben ontvangen en/of 
respondenten die een gedeeltelijke schadevergoeding hebben ontvangen. 
Deze verschillen doen zich voor in ervaringen met slachtofferondersteuning 
van zowel het OM, de rechter als SHN. 
 
Vervolging 
Ook tussen de groep slachtoffers van zaken waar een dader werd vervolgd en 
de groep slachtoffers van zaken waarin dat niet het geval was, zijn er veel 
verschillen in de ervaringen met justitiële slachtofferondersteuning. 
Slachtoffers van zaken waarin geen dader is vervolgd zijn in het algemeen 

  V 
 



 

negatiever over de slachtofferondersteuning van het OM en SHN dan 
slachtoffers van zaken waarin wel een dader is vervolgd.   
 
Strafoplegging 
Slachtoffers in wiens zaak wel een dader is gestraft, oordelen minder negatief 
over slachtofferondersteuning door het OM en de rechter dan slachtoffers in 
wiens zaak geen dader is gestraft. Bovendien blijkt dat slachtoffers die vinden 
dat de opgelegde straf  licht is, negatiever oordelen over de verschillende 
vormen van slachtofferondersteuning van het OM en de rechter dan 
slachtoffers die oordelen dat de opgelegde straf zwaar(der) is. 
 
Participatiegraad  
Slachtoffers die veel gebruik hebben gemaakt van participatiemogelijkheden in  
het proces, zijn positiever in hun ervaringen met het OM en SHN. De ervaringen  
met de Rechtspraak verschillen nauwelijks naar mate van participatie.  
 
 
Verschillen in belangrijke aspecten 

Ook ten aanzien van het belang dat slachtoffers hechten aan de aspecten van 
slachtofferondersteuning zijn er verschillen tussen groepen geconstateerd. 
Hierbij is gekeken naar de persoonskenmerken, geslacht, leeftijd en opleiding 
en daarnaast delictcategorie. 
 
Geslacht 
Vrouwen hechten meer belang aan de meeste aspecten dan mannen. 
Opmerkelijk is dat deze verschillen tussen vrouwen en mannen zich in veel 
grotere mate  (bij meer aspecten) voordoen bij het OM dan bij de Rechtspraak 
en SHN.  
 
Leeftijd 
Waar het gaat om het belang dat slachtoffers aan specifieke vormen van 
slachtofferondersteuning hechten, blijkt dat de groep respondenten van 60 jaar 
en ouder een groter belang hecht aan verschillende aspecten van slachtoffer-
ondersteuning door zowel het OM, de rechter als SHN dan jongere leeftijds-
groepen. 
 
Opleiding 
Alhoewel slachtoffers in verschillende opleidingscategorieën niet verschillen in 
de ervaringen die zij opdeden met slachtofferondersteuning, blijkt dat er wel 
verschillen zijn in het belang dat zij hechten aan de diverse vormen van 
slachtofferondersteuning. In het algemeen geldt dat lager opgeleide slacht-
offers meer belang hechten aan de meeste aspecten van slachtoffer-
ondersteuning dan dit het geval is voor hoger opgeleide respondenten en 
meestal ook middelbaar opgeleide respondenten. 
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Delict 
De resultaten gesplitst naar delictcategorie wijzen uit dat slachtoffers van 
geweldsdelicten meer belang hechten aan een zestal specifieke aspecten van 
slachtofferondersteuning dan slachtoffers van vermogensdelicten en/of 
slachtoffers van openbare orde en vernielingsdelicten. Het grootste verschil 
met betrekking tot de dienstverlening van het OM doet zich voor bij 
slachtoffers van geweldsdelicten, die er meer belang aan hechten dat 
medewerkers van het OM het gevoel van angst verkleinen. Bij SHN is het 
grootste verschil dat slachtoffers van geweldsdelicten meer dan anderen er 
belang aan hechten dat medewerkers van SHN het slachtoffer beleefd 
behandelen. 
 
Participatiegraad 
Respondenten die in sterke mate participeerden in het strafproces, hechten 
doorgaans meer belang aan een aantal aspecten dan respondenten die 
minder of niet participeerden. Dit geldt voor een aantal aspecten van de 
slachtofferondersteuning door het OM, SHN en de Rechtspraak.  
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