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Deze managementsamenvatting hoort bij de tweede meting Slachtoffermonitor van het 

Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC), onderdeel van het Ministerie van 

Veiligheid en Justitie. In het hoofdrapport zijn de resultaten van het onderzoek beschreven en 

geduid. In een separaat bijlagenboek zijn aanvullende tabellen en figuren opgenomen, alsmede 

een verkennend hoofdstuk over de ketensamenwerking, een uitgebreide 

onderzoeksverantwoording, de vragenlijst en de literatuurlijst. 

Aanleiding 

De afgelopen jaren is veel verbeterd wat betreft de positie van het slachtoffer in het strafproces. 

Slachtoffers kregen meer rechten en er is ingezet op verbetering van de kwaliteit van aangeboden 

diensten en bejegening. 

Om de kwaliteit van de justitiële slachtofferondersteuning vanuit het perspectief van het slachtoffer 

te monitoren, is de Slachtoffermonitor ontwikkeld. De Slachtoffermonitor is een periodiek 

onderzoek om de ervaringen van slachtoffers met de justitiële slachtofferondersteuning te meten. 

De eerste meting is uitgevoerd in 2012. Dit onderzoek is de tweede meting. De doelgroep bestaat 

uit personen die in 2016 contact hebben gehad met een of meer justitiële instanties. 

Net als in 2012 zijn slachtoffers bevraagd die te maken hebben gehad met de politie, het Openbaar 

Ministerie (OM), de rechtspraak en Slachtofferhulp Nederland (SHN). Nieuw is dat deze keer ook de 

ervaringen zijn uitgevraagd van slachtoffers die contact hebben gehad met het Slachtoffer 

Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen (SIS), onderdeel van het Centraal Justitieel 

Incassobureau (CJIB), en van slachtoffers die contact hebben gehad met het Schadefonds 

Geweldsmisdrijven (Schadefonds). 

 

Doel- en vraagstelling 

Het onderzoek heeft als doel de kwaliteit van de justitiële slachtofferondersteuning te monitoren en 

zo aanknopingspunten te geven voor verbetering van beleidsmaatregelen en uitvoering van taken. 

Het gaat hier om de kwaliteit zoals ervaren door slachtoffers die met justitie in aanraking komen. 

 

In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: 

 

Wat is anno 2016 de kwaliteit van de justitiële slachtofferondersteuning, zoals bezien door het 

slachtoffer? Is de kwaliteitsbeoordeling met betrekking tot politie, OM, rechtspraak en SHN 

veranderd ten opzichte van de vorige meting? 

 

Deze brede onderzoeksvraag is uitgewerkt in deelvragen, die zich enerzijds richten op de 

ervaringen van slachtoffers met de ondersteuning die zij hebben ontvangen en anderzijds op het 

belang dat zij aan verschillende aspecten van de ondersteuning hechten. 

 



Onderzoeksmethode 

Voor de Slachtoffermonitor is sinds 2009 een vragenlijst ontwikkeld die in 2012 en – met enkele 

aanpassingen – ook in 2017 aan de doelgroep is voorgelegd. Er zijn aselecte steekproeven 

getrokken uit de registraties van de verschillende instanties. De personen in de steekproef hebben 

een aankondigingsbrief over het onderzoek ontvangen, met de mogelijkheid om zich hiervoor af te 

melden. Vervolgens zijn de personen die zich niet hebben afgemeld per brief benaderd om deel te 

nemen aan het onderzoek. Deelname was mogelijk via drie kanalen: online, schriftelijk of 

telefonisch. Na controle en opschoning is de vragenlijst ingevuld door 2.217 slachtoffers, een 

respons van 30 procent. 

  

Ervaringen 

Slachtoffers zijn in meerderheid positief over de ondersteuning die zij van justitiële instanties 

hebben ontvangen. Er is hierbij een verschil in waardering tussen de klassieke ketenpartners 

(politie/OM/rechtspraak, verantwoordelijk voor opsporing, vervolging en berechting) enerzijds en 

hulpverlenende (SHN) en ondersteunende partners (Schadefonds/SIS) anderzijds. 

 

Bij alle instanties zijn slachtoffers het meest te spreken over de bejegening door medewerkers. 

Slachtoffers die contact hebben gehad met politie, OM en/of SHN zijn het minst positief over het 

hoofdaspect veiligheid, dat wil zeggen het vergroten van het gevoel van veiligheid, het wegnemen 

van angst en het voorkomen van herhaling van het slachtofferschap. In vergelijking met 2012 zijn 

slachtoffers die contact hebben gehad met de politie en het OM positiever over de ondersteuning 

die zij van deze instanties hebben ontvangen. Bij de andere twee instanties waar het mogelijk is 

een ontwikkeling in beeld te brengen (rechtspraak en SHN), is het beeld stabiel. 

 

Slachtoffers van geweldsmisdrijven zijn positiever over de politie dan slachtoffers van 

vermogensmisdrijven en misdrijven tegen de openbare orde en veiligheid. Binnen de delictgroep 

geweldsmisdrijven zijn slachtoffers van zedendelicten positiever over de politie dan slachtoffers van 

overige geweldsdelicten. Bij de andere instanties (OM, rechtspraak, SHN, Schadefonds en SIS) zijn 

er geen verschillen in de ervaringen van slachtoffers naar het type delict dat zij hebben 

ondervonden. 

 

Er zijn over het geheel genomen geen verschillen in de ervaringen van slachtoffers uitgesplitst naar 

persoonskenmerken. Dat betekent dat leeftijd, geslacht, geboorteland, opleidingsniveau en type 

afdoening (voor het OM en SHN) in het algemeen geen significante samenhang vertonen met de 

ervaringen van slachtoffers. Er zijn enkele uitzonderingen op dit algemene patroon. Leeftijd, 

geboorteland en opleidingsniveau zijn (op onderdelen) van invloed op de waardering voor de 

politie. Wat betreft de ervaringen met het OM zijn slachtoffers die te maken hebben gehad met een 

ZSM-procedure minder te spreken over informatie dan slachtoffers bij wie de zaak is afgedaan 

zonder ZSM-procedure. Het gaat daarbij om informatie over ontwikkelingen in de zaak, het vervolg 

van het proces en de redenen voor genomen beslissingen. Ten aanzien van Slachtofferhulp zijn 

slachtoffers met een laag opleidingsniveau (VMBO of lager) minder positief over de ondersteuning 

in vergelijking met middelbaar en hoogopgeleiden. 

 

Belang 

Naast de ervaringen van slachtoffers is aan hen ook gevraagd om het belang van verschillende 

aspecten van de ondersteuning aan te geven. In het algemeen vinden slachtoffers alle aspecten 

van de ondersteuning belangrijk tot zeer belangrijk. Het beeld van zaken die slachtoffers belangrijk 

vinden, is niet veranderd ten opzichte van 2012. Bij de politie worden intake/opsporing, bejegening 

en inspraak/participatie het meest belangrijk gevonden. Bij het OM zijn informatie en veiligheid het 

belangrijkst. Voor wat betreft de rechtspraak zijn er volgens slachtoffers geen verschillen tussen 



het belang van taakuitoefening en bejegening. Slachtoffers die contact hebben gehad met SHN 

hechten het meeste belang aan een correcte bejegening door medewerkers, gevolgd door 

ondersteuning, en veiligheid en emotionele steun. Voor het Schadefonds zijn de drie meest 

belangrijke aspecten achtereenvolgens vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens, de 

deskundigheid van medewerkers en een professionele behandeling. Bij het SIS/CJIB zijn beide 

hoofdaspecten – informatie en bejegening – even belangrijk. 

 

Verbeterpunten 

Uit een vergelijking van de instanties komt een aantal samenhangende clusters van 

verbeterpunten naar voren. In de eerste plaats zouden volgens slachtoffers de opsporing en 

berechting van de daders verbeterd kunnen worden. Dit verbeterpunt geldt specifiek voor de politie 

en de rechtspraak. In de tweede plaats zouden enkele instanties (OM, rechtspraak, Schadefonds) 

slachtoffers beter kunnen betrekken bij het nemen van besluiten. Een derde potentieel 

verbeterpunt betreft de informatievoorziening richting slachtoffers, zodat zij op de hoogte zijn van 

ontwikkelingen in hun zaak (politie, SIS/CJIB) en weten waar zij als slachtoffer recht op hebben 

(SIS/CJIB). 

Bij het OM is inspraak/schadeherstel in tegenstelling tot 2012 geen verbeterpunt meer. Bij de 

overige instanties (politie, rechtspraak, SHN) zijn de potentiële verbeterpunten dezelfde als in 

2012. Bij de politie gold toen en geldt nog intake/opsporing als potentieel verbeterpunt, evenals 

enkele deelaspecten op het gebied van communicatie met het slachtoffer en het vergroten van het 

veiligheidsgevoel. Bij de rechtspraak gaat het om de inspanningen van de rechter om de dader te 

berechten en bestraffen, en om voldoende informatie te vragen om een goede beslissing te nemen. 

De medewerkers van SHN, ten slotte, zouden volgens slachtoffers nog meer informatie kunnen 

geven over de gang van zaken bij de ketenpartners. 

 

Leeswijzer hoofdrapport 

Het hoofdrapport bevat de belangrijkste resultaten van het onderzoek. In het hoofdrapport worden 

per instantie de resultaten weergegeven met betrekking tot de ervaringen van slachtoffers met de 

ondersteuning en het belang dat hieraan wordt gehecht. Elk hoofdstuk is zelfstandig leesbaar. Dat 

wil zeggen dat deze een inleiding met een beknopte verantwoording bevat, dat de belangrijkste 

bevindingen worden benoemd en wordt afgesloten met beantwoording van de onderzoeksvragen. 

 

De literatuurlijst is opgenomen achterin dit rapport. 

 

In de separate rapportage Tweede meting Slachtoffermonitor - bijlagen (Andringa, Klein 

Kranenburg, Bouwmeester & Ten Doeschot, 2017) staan de bijlagen met onder andere een 

uitgebreide onderzoeksverantwoording, een verkennend hoofdstuk over de beoordeling van de 

ketensamenwerking en de uitkomsten per ketenorganisatie. Hierin komt ook de non-respons aan 

de orde. 
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