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Welke relatie is er tussen ‘kwetsbaarheidvariabelen’ en 

hulpaanvaardingsgedrag na victimisatie? 

Sonja Leferink & Floryt van Wesel 

In dit onderzoek nemen we aan dat bepaalde demografische en socio-economische variabelen een 

indicatie zijn van de kwetsbaarheid van slachtoffers1 en daarmee tevens van een grotere behoefte 

aan hulp na victimisatie. Kunnen we aan de hand van deze variabelen hulpaanvaardingsgedrag van 

slachtoffers voorspellen? Voor Slachtofferhulp Nederland (SHN) is de vraag zeer relevant. Haar missie 

is immers om de dienstverlening aan slachtoffers zo goed mogelijk af te stemmen op de individuele 

behoeften en mogelijkheden van het slachtoffer.  Uit een analyse van de data uit het 

registratiesysteem van SHN met behulp van nominale regressies blijkt dat variabelen als leeftijd, 

geslacht, opleidingsniveau, inkomen en herkomst niet of nauwelijks voorspellende waarde hebben 

voor hulpaanvaarding.2 Maar uit de kruistabellen van de gestandaardiseerde residuen komt wel een 

consistent patroon naar voren (zie tabel 1).  

Om de analyse uit te kunnen voeren, zijn de SHN-cliëntgegevens uit 2011 (N = 182.622) verrijkt met 

demografische en socio-economische  variabelen afkomstig  uit verschillende microdatasets van het 

CBS. Het SHN-sample bevat per subject gegevens over geslacht, leeftijd, type incident (delict,  

ongeval, ramp of calamiteit), wijze en datum van aanmelding en aantal en type diensten dat is 

afgenomen. Uit de microdatasets van het CBS zijn daaraan per subject onder meer opleidingsniveau, 

herkomst,  persoonlijk en huishouden inkomen (in percentielen) toegevoegd.  

Alvorens over te gaan tot een beschrijving van de resultaten is een uitleg op zijn plaats van de wijze 

waarop slachtoffers in contact komen met Slachtofferhulp. Veruit de meeste slachtoffers worden 

door de politie aangemeld bij SHN.3  Dit verloopt via een grotendeels geautomatiseerd proces. Doet 

een slachtoffer aangifte van een misdrijf of ongeval dan worden zijn/haar contactgegevens 

elektronisch doorgegeven aan SHN. Een Slachtofferhulpmedewerker benadert het slachtoffer actief 

om informatie te verschaffen en praktische, psychosociale en/of juridische hulp aan te bieden. SHN 

werkt in beginsel outreachend. Kan de SHN-medewerker niet telefonisch in contact komen met het 

slachtoffer dan ontvangt deze een brief met informatie en een aanbod van praktische, psychosociale 

en juridische hulp. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer het slachtoffer verschillende keren de telefoon 

niet beantwoordt, of wanneer de contactgegevens ontbreken of incorrect blijken te zijn. Neemt het 

slachtoffer vervolgens niet zelf contact met SHN, dan is het resultaat van de aanmelding ‘geen 

contact’. Komt er wel contact tot stand, maar geeft het slachtoffer direct aan geen hulp te willen, dan 

is de uitkomstvariabele ‘niet aanvaard’. Wordt het hulpaanbod wel aanvaard, dan maken we 

onderscheid tussen de uitkomstvariabele ‘eenmalige dienstverlening’, de situatie dat er eenmalig 

contact is en een dienst wordt afgenomen, en de uitkomstvariabele ‘vervolghulp’, waarbij er 

meerdere contacten zijn en het slachtoffer twee of meer diensten afneemt. 

Onze aanvankelijke veronderstelling was dat kwetsbare slachtoffers vaker het hulpaanbod zullen 

aanvaarden en meer gebruik zullen maken van de vervolghulp, dan slachtoffers die  meer 

zelfredzaam en veerkrachtig zijn. Op basis van de literatuur beschouwen we als kwetsbaar  c.q. 

slachtoffers met een relatief hogere hulpbehoefte:  vrouwelijke slachtoffers4, jeugdige slachtoffers 

                                                           
1
 Meer specifiek slachtoffers van misdrijven, verkeersongevallen, rampen en calamiteiten. 

2
 Geen enkele variabele heeft een hogere waarde dan R

2
 < 0.02 

3
 Slechts een klein deel (+/- 10%) van de slachtoffers bekend bij SHN meldt zich op eigen initiatief aan.  

4
 Rickwood et al. (1994), Möller-Leimkühler (2002), Addis & Mahalik (2003), Oliver, Pearson Coe & Gunnel (2005) 
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tot 26 jaar5, slachtoffers van niet-Westerse allochtone herkomst6, en slachtoffers met een laag 

opleidingsniveau en een laag inkomen, dus een lage sociaaleconomische status (SES).7  

Tabel 1 presenteert de relatie tussen de verschillende demografische en socio-economische 

variabelen en het hulpaanvaardingsgedrag. De X geeft de hoogste Z-score die variabele in die 

categorie weer, waarbij de Z-waarde  altijd hoger dan 4 is. Het patroon dat vervolgens naar voren 

komt, is niet bepaald wat we verwachtten.  

Juist de slachtoffers die we als (relatief het meest) kwetsbaar beschouwen (in termen van leeftijd, 

herkomst, en sociaaleconomische status) zijn degenen met wie het minst frequent contact tot stand 

komt en die het meest frequent het hulpaanbod afslaan. Maar als ze het hulpaanbod wél 

aanvaarden, maken ze frequenter dan andere groepen slachtoffers gebruik van de vervolghulp. Dit 

patroon wordt geïllustreerd door de geel gemarkeerde X-en. Het tegengestelde patroon is ook 

zichtbaar (grijs gemarkeerde X-en): slachtoffers die we als minder kwetsbaar en meer 

zelfredzaam/veerkrachtig beschouwen, aanvaarden het hulpaanbod meer frequent maar dan vooral 

de eenmalige dienstverlening. 

Table 1 Hulpaanvaardingsgedrag  

Variabele Omschrijving Geen 
contact 

Niet 
aanvaard 

Eenmalige 
dienstverlening 

Vervolg 
hulp 

Geslacht Man X  X  
 Vrouw  X  X 
Leeftijd <26 X   X 
 26-45  X   
 46-65     
 >65   X  
Herkomst 1

o
 gen. allochtoon   X  X 

 2
o
 gen. allochtoon X X   

 Autochtoon   X  
Opleidingsniveau Basis  X  X 
 Laag     
 Midden     
 Hoog   X  
Persoonlijk inkomen Laag X X  X 
 Midden     
 Hoog   X  
Huishouden inkomen Laag X X  X 
 Midden     
 Hoog   X  
X = de hoogste Z-waarde, |Z| >4 

 

Wat kunnen we hieruit concluderen? Ten eerste dat er geen eenduidige, onproblematische relatie 

bestaat tussen kwetsbaarheid, daarvan afgeleide hulpbehoefte en hulpaanvaardingsgedrag  van 

slachtoffers. Dat komt tot uitdrukking in het patroon dat kwetsbare slachtoffer het hulpaanbod 

relatief vaker afslaan. Het is aannemelijk dat de hulpbehoefte van slachtoffers door allerlei factoren 

wordt beïnvloed die we niet konden includeren in deze analyse.  

Maar er is een wel een consistent patroon in onze data: aanvaarden kwetsbare slachtoffers het 

hulpaanbod wél, dan maken ze meer gebruik van de vervolghulp dan slachtoffers die we als (veel) 

                                                           
5
 Lewis & Lewis (1984), Muncie (2009), Finkelhor (2008), Vynckier (2012), Leferink (2015) 

6
 Korf en Bovenkerk (2007), Drogendijk, Kleber en Van der Velden (2012) 

7
 Wittebrood (2006), Daigle (2013) 
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minder kwetsbaar beschouwen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat om een of andere reden 

kwetsbare slachtoffers minder geneigd zijn - of minder in staat zijn - om de voordelen of opbrengst 

voor slachtofferhulp te herkennen. Dit impliceert dat SHN  kritisch zou moeten kijken naar de wijze 

waarop zij slachtoffers benadert, bijvoorbeeld inhoud en stijl van de informatie, 

communicatiekanalen en afstand tot de verschillende doelgroepen, en naar de bekendheid en het 

imago dat zij bij verschillende bevolkingsgroepen heeft.  

 

Utrecht, 31 Maart 2016 
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