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Voorwoord 

De aandacht voor het slachtoffer van delicten die 
ruim tien jaar geleden schuchter opkwam, heeft 
geleid tot opmerkelijke internationale ontwikkelingen 
in het strafrecht. In toenemende mate groeit er 
consensus over het belang van genoegdoening voor 
het slachtoffer. In het strafrechtelijk denken lijkt zich 
in die zin een verschuiving in aandacht af te tekenen: 
van gerechtigheid voor de gemeenschap naar gerech-
tigheid voor de concreet gedupeerde personen. 

De groei van de interesse voor het slachtoffer 
impliceert echter niet dat er eenduidigheid bestaat 
over de aard van de te treffen maatregelen. Interna-
tionaal, maar ook lokaal worden verschillende invul-
lingen zichtbaar, die nadere bezinning wenselijk 
maken. Nadat Justitiële Verkenningen in 1982 en 
1983 (beide jaren in nummer 6) aandacht besteedde 
aan de opkomst en ontwikkeling van de slachtoffer-
beweging, wordt in dit themanummer de actuele 
stand van zaken onder de loep genomen. 

J.J.M. van Dijk opent het nummer met een interna-
tionale vergelijking. Hij situeert het Nederlandse 
'model' ten opzichte van het Amerikaanse, Franse, 
Engelse en het Middeneuropese. Twee centrale 
onderwerpen springen daarbij in het oog: de 
materiële genoegdoening van de dader ten opzichte 
van het slachtoffer en de toekenning van een rol van 
het slachtoffer bij de berechting van de dader. Wat 
betreft het eerste ondersteunt de auteur, in polemiek 
met enkele tegenstanders, de voorstellen voor de 
instelling van schadevergoedingsstraf. De tweede 
vorm van erkenning van het gedupeerde slachtoffer 
acht hij in het Nederlandse strafrechtsysteem minder 
opportuun. Ten slotte pleit hij voor de vervolmaking 
van een regionaal netwerk van zogenoemde EHBM: 
eerste hulp bij misdrijven. 
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In het tweede artikel wordt hierover, op basis van 
eerder verricht onderzoek, vanuit het Utrechtse 
Landelijke Bureau Slachtofferhulp verslag gedaan. Er 
wordt een overzicht gegeven van de groep slacht-
offers die door de aangesloten bureaus en organi-
saties wordt geholpen: kenmerken van de slacht-
offers, typen delict waarvan zij de dupe werden, vorm 
en frequentie van de contacten met de hulpverleners 
en dergelijke. In de daaropvolgende korte bijdragen 
uit Groningen wordt aan de hand van voorbeelden 
'vanuit de praktijk' ingegaan op de inhoud van de 
hulpverlening aan slachtoffers. 

Vervolgens wordt in twee artikelen aandacht 
besteed aan de politie. Het uitvaardigen van 
richtlijnen voor politie en justitie, zoals enkele jaren 
geleden heeft plaatsgevonden, is nog iets anders dan 
de toepassing daarvan in de praktijk door de indivi-
duele politieman of -vrouw. Vanuit twee steden, 
Utrecht en Den Haag, wordt bericht over de daar 
ontwikkelde projecten. In Utrecht is een zwaar accent 
komen te liggen op het `omturnen' van de 
politie-organisatie en de training van politiemensen 
op slachtoffergerichtheid. In Den Haag staat met 
name de relatie tussen de doorverwijzende politie-
agenten en de, als expeliment op het bureau gestatio-
neerde, vrijwillige hulpverleners centraal. 

Ten slotte wordt de hulpverlening van een speci-
fieke groep slachtoffers belicht door medewerkers 
van de Stichting Psychotrauma. De opvang van de 
slachtoffers van een bankoverval vereist een speci-
fieke aanpak. Vanwege het feit dat deze vorm van 
slachtofferschap samenhangt met de werksituatie 
pleiten de auteurs ervoor de opvang binnen het 
bedrijf te regelen. De auteurs ontwikkelden een 
scenario voor `overvalgevoelige' bedrijven vanuit de 
theorievorming over schokverwerking. Hierin is veel 
aandacht besteed aan het gevaar van secundaire victi-
misatie, waarbij de verwerking van de schok ernstig 
kan worden gefrustreerd. 
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Strafrechtshervormingen ten 

behoeve van het slachtoffer 

in internationaal perspectief 

dr. J.J.M. van Dijk* 

Inleiding 

Een deel van de Nederlandse strafrechtsgeleerden 
ziet het als zijn bijzondere taak om het rechtsgehalte 
van de strafrechtspleging te vergroten, althans te 
bewaken. Dat zogenaamde rechtsgehalte lezen zij af 
aan de kwaliteit van de rechtsbescherming die aan de 
verdachte wordt geboden. Andere strafrechtsdeskun-
digen richten hun aandacht vooral op mogelijkheden 
om de effectiviteit of doelmatigheid van de straf-
rechtspleging te vergroten. Op het eerste gezicht 
lijken deze twee groepen verschillende, deels 
misschien zelfs tegengestelde doeleinden na te 
streven. In één opzicht behoren zij echter tot dezelfde 
familie: beiden achten de belangen van het slacht-
offer voor de strafrechtspleging quantité negligeable, 
hoogstens een incidenteel terzijde waard. 

In internationaal verband zijn de rechten van de 
slachtoffers inmiddels nadrukkelijk aan de orde. 
Door de Assemblee van de Verenigde Naties is op 11 
december 1985 resolutie 40/34 aangenomen, die de 
lidstaten oproept de Verklaring van de Fundamentele 
Rechtsbeginselen ten aanzien van Slachtoffers van 
Misdrijven en Misbruik van Overheidsmacht na te 
leven. (Bassiouni, 1988) Deze Verklaring wordt in 
victimologische kring aangeduid als de magna charta, 
de grondwet, van de slachtofferrechten. Gezien de 
geringe rechtskracht van VN-resoluties lijkt me dit 
oordeel enigszins overdreven, maar een mijlpaal voor 
de internationale slachtofferbeweging is het zeker. 
(Van Dijk, 1988) De Verklaring legt ondermeer vast 
dat slachtoffers van misdrijven er in beginsel recht op 
hebben dat zij hulp krijgen aangeboden, dat zij door 

* De auteur is Hoofd van het WODC en voorzitter van het 
bestuur van de Landelijke Organisatie Slachtofferhulp; dit 
artikel is op persoonlijke titel geschreven. 
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de justitie worden geïnformeerd over het verloop van 
hun rechtzaak, dat hun belangen en opvattingen bij 
de berechting worden meegewogen en dat de daders 
door middel van strafrechtelijke betalingsbevelen tot 
schadevergoeding worden aangezet. 

Aan de VN-verklaring zijn drie initiatieven van de 
Raad van Europa voorafgegaan. Ten eerste heeft de 
Raad van Europa - hiertoe uitgedaagd door het 
Europese parlement die er een EEG-zaak van dreigde 
te maken - een verdrag opgesteld over de Schade-
loosstelling van Slachtoffers van Geweldsmisdrijven. 
(Straatsburg, 24 november 1983) Dit verdrag is 
inmiddels door vier landen, waaronder Nederland, 
geratificeerd, en heeft daarmee rechtskracht gekregen. 
Het verdrag vormt het eerste internationale recht voor 
slachtoffers. De belangrijkste praktische betekenis 
van het verdrag schuilt in de verplichting alle ingeze-
tenen met een nationaliteit van één der lidstaten van 
de regeling te laten profiteren, ongeacht de vraag of 
het eigen vaderland zo'n regeling heeft. Deze eis 
betekent dat bijvoorbeeld Turkse inwoners van de 
Bondsrepubliek na ratificatie, onder de regeling 
zullen vallen, hetgeen nu niet het geval is. In 
Nederland heeft de regeling overigens altijd al 
gegolden voor een ieder die op Nederlands grond-
gebied slachtoffer wordt. 

De twee andere Europese initiatieven zijn resoluties 
van het Comité van Ministers (nr. R(85)11 en 
R(87)21) over respectievelijk de positie van het slacht-
offer in het strafrecht en strafprocesrecht en hulpver-
lening aan slachtoffers. De eerst genoemde resolutie 
doet een groot aantal aanbevelingen met betrekking 
tot rechten voor slachtoffers die goeddeels overeen-
stemmen met de VN-verklaring. De tweede resolutie 
doet globale aanbevelingen met betrekking tot de 
inhoud en organisatie van slachtofferhulp. 

De hier genoemde internationale juridische 
documenten zijn bij mijn weten in de Nederlandse 
vaktijdschriften nimmer geciteerd, laat staan becom-
mentarieerd. Dit is tekenend voor de nog geringe 
victimologische belangstelling in ons land. In 
Nederland ontstond onlangs commotie over de vraag 
of een korps gemeentepolitie namen en adressen van 
misdrijfslachtoffers aan de media mag of moet 
doorgeven. De burgemeester van de desbetreffende 
gemeente gaf opdracht aan het korps deze gegevens, 
op grond van het principe van de vrije nieuwsgaring, 
wel door te geven. Dit besluit van de burgemeester is 
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ten eerste procedureel vreemd, want niet de burge-
meester maar de hoofdofficier van justitie is in deze 
het bevoegd gezag. Het staat in zijn plompheid 
bovendien haaks op de VN-verklaring (art. 6d, lid 4), 
alsmede de Raad van Europaresolutie (art. 15, nr. 
R(85)11). In geen enkel commentaar is op deze inter-
nationale regels gewezen. Evenmin trouwens op het 
rapport van de werkgroep Justitieel Beleid en Slacht-
offers dat eveneens tot grote terughoudendheid bij 
het verstrekken van deze gegevens oproept. 
(Werkgroep Justitieel Beleid en Slachtoffers, 1984) 

Toch is er in het beleidsmatige vlak ook in 
Nederland ontegenzeggelijk vooruitgang geboekt. In 
1987 zijn de, door de zojuist genoemde werkgroep 
opgestelde, richtlijnen met betrekking tot de 
bejegening van het slachtoffer door politie en justitie 
van toepassing verklaard op alle categorieën van 
slachtoffers. De Landelijke Organisatie Slachtof-
ferhulp heeft, met financiële steun van het Ministerie 
van Justitie, in vrijwel alle regio's van Nederlands 
bureaus slachtofferhulp geopend. Ten slotte is er 
onlangs door een commissie een wetsontwerp voor 
verbeterde voorzieningen voor slachtoffers in het 
strafproces aan de minister aangeboden. (Commissie 
wettelijke voorzieningen, 1988) De slachtofferbe-
weging is ook in Nederland de pioniersfase 
ontgroeid. 

In de komende jaren zal deze hervormingsbeweging 
een min of meer definitief programma van eisen 
moeten presenteren. In dit artikel wil ik proberen een 
globaal overzicht te geven van de ontwikkelingen op 
dit gebied in andere Westerse landen. Mede op grond 
van de bevindingen van deze internationale excursie, 
zal ik vervolgens enkele gedachten formuleren over 
de verdere hervormingen die mij in Nederland 
wenselijk lijken. 

Vietimologische hervormingen elders 

The American way 

In de Verenigde Staten zijn in 1982 en in 1984 
belangrijke federale wetten van kracht geworden ter 
versterking van de positie van de slachtoffers (de 
Federal Witness Protection Act en de Victims of 
Crime Act). Vrijwel alle staten hebben soortgelijke 
wetten aangenomen. Deze wetten regelen het recht op 
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informatie, op bescherming van de privacy en schade-
vergoeding door de dader. In de meeste delen van de 
VS wordt tegenwoordig op grote schaal `restitution' 
als bijkomende straf opgelegd (dat wil zeggen schade-
vergoeding aan het slachtoffer bij wijze van bijko-
mende straf). De recente wetswijzigingen creëerden 
ook zowel federaal als in bijna alle staten het recht 
van het slachtoffer om de eigen ervaringen en opvat-
tingen in geschrift en/of in persoon aan de rechter 
kenbaar te maken (the victim impact statement 
respectievelijk the victim statement of opinion). Veel 
staten hebben het slachtoffer tevens inspraak gegeven 
bij beslissingen over de vervolging (plea bargaining) 
of de voorwaardelijke invrijheidstelling (parole 
hearing). (Department of Justice, 1986; NOVA, 1988) 

Het Opperste Gerechtshof heeft `victim impact 
statements' onlangs in strafzaken inzake misdrijven 
waarop de doodstraf staat, onconstitutioneel 
verklaard (Maryland versus Booth). In de desbetref-
fende zaak ging het om een schriftelijke `victim 
impact statement' waarin ook de strafeisen van 
familieleden van het overleden slachtoffer waren 
verwoord. Waarschijnlijk zijn ook de mondelinge 
`victim statements of opinion' hiermee in dergelijke 
zaken onconstitutioneel verklaard. Onzeker is of het 
Opperste Gerechtshof ook meer zakelijke rapportages 
over de impact van het misdrijf onconstitutioneel zal 
oordelen. Dergelijke informatie speelt traditioneel 
een rol bij de straftoemeting. Ongewis is ook of deze 
doctrine beperkt zal blijven tot zaken waarin de 
doodstraf kan worden opgelegd of een ruimere 
strekking zal krijgen. Het arrest is in ieder geval olie 
op het vuur van de Amerikaanse slachtofferbeweging 
die reeds jaren eendrachtig ijvert voor een uitbreiding 
van het zesde, op de rechten van de verdachte 
gerichte, amendement bij de Constitutie met de 
zinsnede: `Likewise, the victim, in every criminal 
prosecution shall have the right to be present and to 
be heard at all critical stages of judicial proceedings.' 
(Lamborn, 1987) Inmiddels hebben Florida en 
Michigan dit amendement reeds toegevoegd aan de 
constitutie van hun staat. 

Niet alleen op juridisch gebied wordt in de 
Verenigde Staten ernst gemaakt met het slachtoffer-
beleid. In de Verenigde Staten zijn thans ongeveer 
vijfduizend bureaus slachtofferhulp werkzaam met 
een gezamenlijke begroting van 150 miljoen gulden. 
(Chappell, 1988) Daarnaast zijn er in vrijwel alle 
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staten schadevergoedingsfondsen, die grote sommen 
geld uitkeren. De voor deze voorzieningen benodigde 
gelden worden grotendeels gefinancierd door middel 
van (opslagen op) boetes, transacties en dergelijke op 
federaal en statelijk niveau. 

De Verenigde Staten zijn met hun victimologische 
hervormingen duidelijk verder gevorderd dan 
Nederland. Naar Nederlandse maatstaven gaan 
sommige hervormingen wellicht zelfs te ver. (Van 
Dijk, 1986) Voorlopig is er van een gestabiliseerde 
eindtoestand in de VS nog geen sprake. In de jongste 
campagne voor het presidentschap benadrukten beide 
kandidaten hun positieve houding ten aanzien van de 
eisen van de slachtofferbeweging. Beide kandidaten 
hadden hierbij recht van spreken. Bush vanwege de 
door Reagan ingevoerde maatregelen, en Dukakis 
vanwege zijn beleid als gouveneur van Massachu-
setts: deze staat met zes miljoen inwoners gaf in 1987 
tien miljoen gulden uit voor de bureaus slachtof-
ferhulp (vergelijk Nederland met drie miljoen voor 
veertien miljoen inwoners). In de campagne hebben 
beide kandidaten concrete plannen bekend gemaakt 
voor hun slachtofferbeleid, met name voor een 
grotere inzet van de federale officieren van justitie 
daarbij. 

De invloedrijke NOVA - de National Organization 
of Victim Assistance, niet te verwarren met de Neder-
landse Orde van Advocaten - staat er borg voor dat 
de door Bush gedane toezeggingen zullen worden 
gehonoreerd door de nieuwe Amerikaanse regering. 

Europa: drie basismodellen 

Bij de bespreking van Europa zal eerst worden 
ingegaan op de juridische aspecten. Daarna volgt een 
afzonderlijke bespreking van de slachtofferhulp. De 
positie van het slachtoffer in het strafproces is in 
Europa volgens drie verschillende grondpatronen 
geregeld. Te onderscheiden zijn het Franse, Napole-
ontische model, het Engelse common law-model en 
het Duitse of Middeneuropese model. 

tiet Franse model biedt, zoals bekend, aan het 
slachtoffer de mogelijkheid om zich met zijn civiel-
rechtelijke claim te voegen in de strafrechtelijke 
procedure. (Groenhuijsen, 1986) Varianten op dit 
model zijn behalve in Frankrijk geldend recht in de 
Beneluxlanden, Italië, Griekenland, Spanje, Portugal 
en Roemenië. In de meeste van deze landen kan het 
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slachtoffer zelfstandig een strafprocedure entameren, 
indien het openbaar ministerie dit naar zijn/haar 
oordeel ten onrechte nalaat. Op papier zien de 
voegingsregelingen er bijzonder slachtoffervriendelijk 
uit. Victimologen uit landen met Engels recht plegen 
afgunstig te kijken naar de processuele rechten van 
de 'burgerlijke partij'. (Waller, 1985) In Frankrijk en 
Portugal zijn deze rechten, op aandrang van de 
slachtofferbeweging, in de afgelopen jaren bovendien 
sterk uitgebreid. 

Beziet men de praktijk van de voegingsregelingen 
dan valt het oordeel minder gunstig uit. In Nederland 
is de procedure een dode letter die de laatste jaren 
met veel moeite maar weinig succes wordt gereani-
meerd. In ongeveer vier procent van alle strafzaken 
die in 1985 werden behandeld, voegde zich een 
slachtoffer. (Junger, Van Hecke, 1988) Een groter 
percentage was voornemens dit te doen, maar slaagde 
er niet in. In Frankrijk is bij dertig procent van de 
relevante zaken een slachtoffer betrokken. Dit 
percentage is relatief hoog. Ronduit ontluisterend zijn 
echter de gegevens over de Franse incassopraktijk. 
Slechts ongeveer een kwart van de door de straf-
rechters toegewezen eisen van de burgerlijke partijen 
leidt tot daadwerkelijke betaling van de schade door 
de dader. (De Liège, 1988) Dit betekent dat de veel 
geprezen Franse regeling in het moederland slechts 
aan zeven procent van de slachtoffers met schade 
soelaas biedt. Uit de overige landen zijn geen statis-
tieken bekend - in de gerechtelijke statistieken van de 
hier besproken landen, inclusief Nederland, ontbreekt 
iedere informatie op dit punt - maar naar het oordeel 
van de deskundigen stelt de praktijk van de voeging 
in Spanje, Portugal en Italië bitter weinig voor. 
(Vidosa, 1988; Correra, Riponti, 1987) 

Het model van de civiele voeging, zo moet de 
conclusie wel luiden, werkt niet, zelfs niet onder de 
optimale omstandigheden die men ervoor in 
Frankrijk heeft gecreëerd. De oorzaken van dit falen 
zijn niet moeilijk te bedenken. De vordering van het 
slachtoffer behoort niet tot het primaire proces van 
de strafrechtspleging. De professionele hoofdrol-
spelers (rechter, officier van justitie, advocaat) voelen 
zich er niet voor verantwoordelijk. Het slachtoffer 
moet, in een voor hem vreemde en qua werkwijze 
moeilijk te doorgronden omgeving zijn eigen boontjes 
zien te doppen. De doorsnee burger is daar niet toe 
in staat. Als hij er wel in slaagt een vonnis te krijgen, 
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kan hij er allerminst zeker van zijn dat de dader ook 
zal betalen. Voor de dader is het dogmatische onder-
scheid tussen een straf en een civielrechtelijk 
betalingsbevel allerminst logisch: hij voelt zich 
dubbel gepakt. (Smit, 1988) Aangezien de betaling 
van de boete door de justitie met dwangmiddelen 
wordt afgedwongen en het civielrechtelijke vonnis 
niet, is de dader eerder genegen de boete te betalen 
dan de schadevergoeding. 

Voor het slachtoffer, kortom, oogt de civiele 
voeging fraai. Rechtsdogmatisch is de figuur van de 
civiele voeging eveneens goed gefundeerd. (Groen-
huijsen, 1988). Uit het onderzoek van Cozijn (1989) 
blijkt dat slachtoffers die zonder succes schadever-
goeding hebben geclaimd, negatiever over justitie 
oordelen dan degenen die dit niet hebben gepro-
beerd. Het is voor een slachtoffer een hard gelag te 
moeten aanvaarden dat hij/zij bij zijn terechte wens 
de schade vergoed te krijgen, de wet niet aan zijn/ 
haar zijde vindt en uiteindelijk daarom aan het 
kortste eind trekt. In Frankrijk is dit in drie van de 
vier zaken het geval. 

Compensation order 
Het Engelse recht gaat er in theorie nog steeds 

vanuit dat het slachtoffer zelf de vervolgende partij is. 
De politie, en in bijzondere gevallen de openbare 
aanklager procederen als een soort quasi-slachtoffer. 
(Sebba, 1982) Deze historisch gegroeide situatie 
verklaart waarschijnlijk de afwezigheid van een uitge-
werkte regeling van de rechten van het slachtoffer in 
het strafproces. Er zijn slechts rudimenten van het 
oorspronkelijke, eigen vervolgingsrecht ('the private 
prosecutions'). 

Wat de verklaring ook moge zijn, feit is dat het 
slachtoffer in het Engelse strafrecht wel veel plichten 
heeft maar vrijwel geen rechten. (Ashworth, 1986) 
Deze situatie is in Engeland in 1972 in een belangrijk 
opzicht gecorrigeerd. In dat jaar is het `schadevergoe-
dingsbever als nieuwe straf aan het wettelijke sanctie-
pakket toegevoegd. (Duff, 1988) De motivering 
hiervoor was vooral dat deze straf een bijzondere 
generaal-preventieve werking zou hebben. Hij werd 
op een lijn geplaatst met de nieuwe sanctie van de 
ontneming van het wederrechtelijk verkregen 
voordeel. (Weisstub, 1986) 

De praktijk van de `compensation order' is, zeker 
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Tabel 1: Percentage strafzaken per categorie misdrijven 
waarbij door de rechter een schadevergoedingsverplichting 

is opgelegd aan de dader in Engeland en Wales", 

respectievelijk Nederland** in 1985 

vernieling 	 63% 	 28% 
inbraak 	 36% 	 5% 
diefstal 	 18% 	 2% 
mishandeling 	 23% 	 5% 

• Newburn, 1988 
Junger, Van Hecke, 1988 
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Engeland/ Wales 	Nederland 

naar continentale maatstaven, imposant. In negentien 
procent van alle strafzaken wordt zo'n straf opgelegd. 
Dit percentage is bij de politierechters (magistrates) 
en de `crown courts' ongeveer even hoog. In tabel 1 is 
het percentage opgelegde compensation orders' per 
type misdrijf vergeleken met het percentage schade-
vergoedingsregelingen in de Nederlandse rechts-
praktijk (civiele voegingen en/of bijzondere 
voorwaarden). 

De lage percentages schadevergoedingsregelingen 
in Nederland steken schril af tegen die in Groot-
Brittannië. Het verschil wordt nog groter indien naar 
de reëel betaalde schadevergoedingen wordt gekeken. 
In Engeland en Wales wordt blijkens een recente 
studie tachtig procent van alle `compensation orders' 
betaald. (Newburn, 1988) De schattingen van het 
percentage succesvolle, formele regelingen in 
Nederland variëren tussen veertig en zeventig 
procent. (Cozijn, 1989; Junger en Van Hecke, 1988) 
In Frankrijk, waar de voeging vaker voorkomt, is dit 
percentage zoals we hebben gezien vijfentwintig. 

In het Verenigd Koninkrijk is gebleken dat de 
slachtoffers ten behoeve van wie een strafrechtelijk 
schadevergoedingsbevel is gegeven door de rechter, 
deze geste hogelijk waarderen, ook al zijn de 
bedragen, mede vanwege de geringe draagkracht van 
de daders, nogal laag, namelijk gemiddeld ongeveer 
honderd pond. (Shapland e.a., 1985) Toch wordt de 
huidige regeling door de Engelse slachtofferorgani-
satie, de National Association of Victim Support 
Schemes, als onbevredigend ervaren. (Reeves, 1988) 
Men acht het onjuist dat het slachtoffer zelf de 
oplegging van een `compensation order' niet kan 



beïnvloeden, en men vindt dat de slachtoffers te lang 
op de schadevergoeding moeten wachten. Dit laatste 
euvel zou men ondervangen willen zien door een 
regeling die er toe leidt dat de overheid het te betalen 
bedrag onmiddellijk na de vonniswijzing uitkeert (en 
vervolgens op de dader verhaalt met een succesper-
centage dat dan misschien nog boven de huidige 
tachtig procent zal komen te liggen). 

Het Engelse schadefonds keert jaarlijks aan 
ongeveer 20.000 slachtoffers een (ongelimiteerde) 
schadevergoeding uit (vergelijk Nederland met 200). 
In Engeland heeft het slachtoffer in het strafproces 
weliswaar nog steeds geen rechten, maar zijn/haar 
belangen worden binnen dit kader wel betrekkelijk 
goed behartigd, beter althans dan in Nederland. 

Die Nebenklage 
Van het Duitse of Middeneuropese model is de 

genealogie minder eenvoudig te achterhalen. De 
overeenkomsten doen echter een gemeenschappelijke 
oorsprong in de Duitse codificaties vermoeden. Het 
typerende kenmerk van deze rechtsfamilie is de 
bevoegdheid van het slachtoffer om in het strafproces 
op te treden als een soort particuliere aanklager naast 
de officier van justitie. De Duitsgeoriënteerde straf-
rechtsstelsels kennen als het ware de Amerikaanse 
figuur van de 'victim statement of opinion' avant la 
lettre. In processen tegen nazi-criminelen wordt 
hiervan soms door Nederlandse slachtoffers gebruik 
gemaakt. Deze figuur van de 'Nebenklage' bestaat 
behalve in West-Duitsland, ook in Oostenrijk, 
Zweden, Finland en de meeste Oostbloklanden. 
(Joutsen, 1986; De Beaufort, 1982) In de meeste van 
deze jurisdicties kan het slachtoffer tevens onder 
bepaalde voorwaarden zelf een strafprocedure 
aanvangen en een civielrechtelijke claim aan de straf-
rechter voorleggen (het zogenaamde Adidsionsver-
fahren). In deze laatste twee opzichten is er een 
verwantschap met het Franse model. (Khne, 1988) 

In West-Duitsland zijn de zogenoemde Opferrechte 
in 1987 sterk uitgebreid. (Kerner, 1987; Recht, 1987) 
De `Nebenklage' is thans mogelijk bij alle vormen 
van geweldsmisdrijven, inclusief de seksuele. Ook is, 
mede in verband hiermee, het recht op gratis 
rechtshulp uitgebreid. (SchIller, 1989) 

Nog niet bekend is of de verbeterde, Duitse 
regeling in de praktijk voor de slachtoffers bevre-
digend werkt. Een groep Duitse strafrechtsjuristen, 
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die wel de victimodogmatici worden genoemd, is van 
mening dat de huidige slachtofferrechten nog ontoe-
reikend zijn. (Hillenkamp, 1987; Schldler, 1988) 
Gezien vroegere onderzoeksuitkomsten lijkt scepsis 
over de effectiviteit van het `Adhasionsverfahren' 
alleszins gerechtvaardigd. De Duitse strafrechters 
hebben de mogelijkheid civielrechtelijke claims te 
verwijzen naar de civiele rechter. De animo van de 
Duitse strafrechters om de civielrechtelijke claims te 
honoreren is altijd minimaal geweest en het is niet 
waarschijnlijk dat hierin onder het regiem van de 
nieuwe regeling verandering zal optreden. (Khne, 
1988) In Zweden wordt het `Adhsionsverfahren' 
vaker toegepast, maar is de betaling van de (civiel-
rechtelijke) vonnissen volgens zegslieden notoir 
slecht. In dit opzicht werkt het Duitse model even 
weinig bevredigend voor de slachtoffers als het 
Franse. 

Europese slachtofferhulp: naar een gemeenschappe-
lijke markt? 

De sociale slachtofferhulp heeft in de diverse 
Europese landen een enigszins verschillende 
ontstaansgeschiedenis gehad. De eerste projecten 
waren overal initiatieven voor en door vrouwen. Pas 
later volgden de algemene slachtofferhulpprojecten. 
In Engeland werd te Bristol reeds in 1974 een 
algemeen slachtofferhulpproject opgericht. (Holthom, 
Raynor, 1988) Tot de oudste Europese projecten 
behoren tevens enkele Nederlandse (Hoorn, 
Rotterdam, Groningen). Een hoge vlucht heeft dit 
type projecten in Europa eerst genomen in de jaren 
tachtig. 

In het Verenigd Koninkrijk opereren momenteel 
ruim 300 `victim support schemes', die via de koepel-
organisatie NAVSS, door de Home Office financieel 
worden ondersteund. De meeste van deze projecten 
waren van oorsprong groepen vrijwilligers die aan 
slachtoffers van vooral inbraken 'tea and sympathy' 
aanboden. Gaandeweg is het werk van de Engelse 
bureaus geprofessionaliseerd. (Mawby, Gill, 1987) De 
laatste jaren helpt men in toenemende mate ook 
slachtoffers van geweldsmisdrijven — in Nederland 
was dit de primaire doelgroep van de eerste projecten 
— en wordt meer aandacht besteed aan de juridische 
aspecten van de slachtofferproblematiek. 
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In Frankrijk zijn de lokale bureaus voor slachtof-
ferhulp opgezet op instigatie van het Ministerie van 
Justitie (i.c. van de sociaal-democratische minister 
Badinter). Er zijn thans 120 lokale projecten aange-
sloten bij de koepelorganisatie, het Institut National 
d'Aide aux Victimes et de Médiation. 

In West-Duitsland is de slachtofferhulp nagenoeg 
geheel een zaak van het particulier initiatief. De 
landelijke organisatie `Weisse Ring' is opgezet door 
de presentator van het Duitse televisieprogramma 
'XV ungeb5se (vergelijk 'Opsporing Verzocht'). Deze 
organisatie heeft tweehonderd lokale steunpunten van 
waaruit contacten worden gelegd met slachtoffers. De 
ondersteuning bestond aanvankelijk vooral uit gelde-
lijke giften, maar omvat thans in toenemende mate 
ook het soort psychosociale hulp dat in Engeland, 
Frankrijk en Nederland wordt gegeven. De organi-
satie ontvangt geen subsidie. De financiering berust 
op door de rechters opgelegde betalingsbevelen aan 
daders en op vrijwillige donaties. Er zijn inmiddels 
dochterorganisaties werkzaam in Oostenrijk en 
Zwitserland. 

De organisatie `Weisse Ring' heeft, vooral door de 
persoon van de oprichter, de heer Zimmermann, een 
duidelijke politieke binding, namelijk met CDU/ 
CSU. Om deze reden zijn er inmiddels alternatieve 
slachtofferprojecten opgericht in Hanau, Bremen, 
Hamburg en Hannover. Deze laatste projecten zijn 
gemodelleerd naar het Nederlandse en Engelse 
voorbeeld en benadrukken de psychosociale in plaats 
van geldelijke ondersteuning. 

Sinds 1985 zijn er pionierende projecten opgericht 
in Ierland, België, Spanje en Zweden. Opvallend is de 
geringe belangstelling in de Scandinavische landen. 
Bij de opinieleiders in die landen heerst de 
overtuiging dat slachtoffers afdoende kunnen worden 
geholpen door de bestaande hulpverleningsinstel-
lingen. In Oslo is er inmiddels een gespecialiseerde 
unit binnen de afdeling psychiatrie van het algemene 
ziekenhuis voor de opvang en begeleiding van 
geweldslachtoffers. In Zweden verscheen dit jaar een 
rapport van de Raad voor de Criminaliteitspreventie 
met voorstellen voor nieuwe wetgeving en nieuw 
beleid met betrekking tot slachtoffers van misdrijven. 

In 1987 zijn vertegenwoordigers van tien Europese 
slachtofferhulporganisaties in Eerbeek bijeengekomen 
om ervaringen uit te wisselen en de mogelijkheden 
voor nauwere samenwerking — bijvoorbeeld bij de 
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opvang en verwijzing van buitenlandse slachtoffers — 
te bespreken. Op deze bijeenkomst bleek, ondanks de 
enigszins verschillende achtergronden, een grote mate 
van consensus te bestaan over de inhoud van de aan 
slachtoffers te bieden hulp, namelijk een aan justitie 
gelieerde vorm van kortdurende hulpverlening van 
emotionele, praktische en juridische aard, te verlenen 
door vrijwilligers. 

Enige gedachten over het Nederlandse slachtoffer 
beleid in de komende jaren 

Mede ter uitvoering van het beleidsplan Samen-
leving en Criminaliteit wordt in Nederland thans 
aanmerkelijk meer aandacht aan slachtoffers van 
misdrijven besteed dan voorheen. De ondersteuning 
van de uitvoering van de richtlijnen voor justitie door 
middel van de aanstelling van aparte functionarissen 
op de parketten en systematische trainingspro-
gramma's voor Officieren van Justitie is 
waarschijnlijk uniek in de wereld. De rechtspositie 
van de slachtoffers is in Nederland echter zwakker 
dan elders. Nederland loopt hier zeker niet voorop. 
Hieronder volgen enkele, min of meer losse 
gedachten over de victimologische hervormingen die 
mijns inziens wenselijk zijn. 

Verankering van de Eerste Hulp bij Misdrijven 
(EHBM) 

De Landelijke Organisatie Slachtofferhulp heeft 
een streefbeeld opgesteld voor de slachtofferhulp in 
de jaren negentig. Het is de bedoeling dat er vanaf 
1990 in elke regio volgens de Wet gemeenschappe-
lijke regelingen een bureau slachtofferhulp bestaat. 
De standaardbezetting van deze zeventig bureaus zal 
moeten bestaan uit ten minste één beroepskracht en 
een team van vrijwilligers die te zamen per jaar aan 
500 â 1000 slachtoffers hulp kunnen bieden. Voor de 
instandhouding van dit landelijke netwerk is een 
budget nodig van circa tien miljoen gulden. Deze 
gelden zullen voor de helft van het rijk verkregen 
moeten worden, en voor de helft van de gemeenten. 
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Daarnaast zal de LOS begin 1989 een donateursactie 
houden. 

Sinds 1988 wordt door de bestaande bureaus tevens 
hulp verleend aan slachtoffers van verkeersonge-
vallen. Deze uitbreiding vindt zijn rechtvaardiging in 
de omstandigheid dat ook deze slachtoffers primair 
bij de politie binnenkomen en vaak gedupeerden zijn 
van andermans wangedrag (met name van dronken 
rijden). Indien deze slachtoffers blijvend tot de 
doelgroep van de LOS-bureaus zullen worden 
gerekend, zal het streefbeeld moeten worden 
aangepast. Dit zal tevens nodig zijn indien zou 
worden besloten tot een geleidelijke integratie van de 
specifieke vrouwenprojecten binnen de bureaus. 

Idealiter zal in de jaren negentig met elke burger 
die het slachtoffer wordt van een ernstig misdrijf (of 
verkeersongeval) contact worden opgenomen door 
een lokaal bureau slachtofferhulp. Aan degenen die 
hierop prijs stellen zal Eerste Hulp bij Misdrijven 
worden geboden, dat wil zeggen een combinatie van 
emotionele ondersteuning, praktische en elementaire 
juridische hulp, alsmede een deskundige doorver-
wijzing. Daarnaast zal gewerkt moeten worden aan 
deskundigheidsbevordering van relevante beroeps-
groepen zoals artsen en personeelschefs met 
personeel dat regelmatig aan victimisatie blootstaat 
(bankemployees, bewaarders, pompbedienden 
enzovoort). De belangrijkste missie zal bij dit alles 
zijn de bestrijding van de alom aanwezige menselijke 
neiging om het slachtoffer, ter instandhouding van de 
eigen gemoedsrust, de schuld te geven van hetgeen 
hem/haar is overkomen. (Van Dijk, 1989) 

Rechten voor slachtoffers 

Uit de eerste evaluatie blijkt dat de toepassing van 
de slachtofferrichtlijn door de betrokken slachtoffers 
zeer wordt gewaardeerd. (Van Andel e.a., 1987) Ook 
uit de internationale literatuur blijkt dat een actief 
informatiebeleid door justitie voor de slachtoffers van 
grote waarde is. (Joutsen, 1988) Uit het onderzoek 
van Van Andel c.s. komt naar voren dat zich bij de 
toepassing van de richtlijn echter één groot knelpunt 
voordoet: de door de slachtofferbrieven uitgelokte 
burgerlijke partijstellingen lopen vaak op een teleur-
stelling uit. Voor een werkelijk effectvolle uitvoering 
van het nieuwe slachtofferbeleid is een verbetering 
van de wettelijke regeling betreffende de schadever- 
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goeding onmisbaar. 
Het is dus niet toevallig dat de werkgroep Vaillant, 

die de richtlijn heeft ontworpen, in zijn rapport de 
aanbeveling heeft gedaan in Nederland, naar Engels 
voorbeeld, de schadevergoedingsstraf in te voeren. Bij 
een adequate toepassing van de richtlijn is reeds in de 
fase van de opsporing de schadeclaim van het slacht-
offer voorbereid. De Officier van Justitie kan deze, zo 
nodig in een later stadium met bewijsstukken 
geschraagde, claim eenvoudig in zijn requisitoir 
verdisconteren, zoals dat bijvoorbeeld ook in 
Schotland gebeurt. De behandeling op de openbare 
terechtzitting hoeft dan in de regel niet onderbroken 
te worden voor de ondervraging van de burgerlijke 
partij. De Officier komt immers mede voor diens 
belangen op. De executie geschiedt vervolgens door 
de parketpolitie. De werklastconsequenties zijn niet 
bijzonder groot: in alle fasen wordt de claim van het 
slachtoffer meegenomen in handelingen die toch 
reeds moeten gebeuren. Dit geldt ook voor de 
executie. De schadevergoedingsstraf zal immers 
veelal in de plaats komen van een boete of hiermee 
worden gecombineerd. Voor het slachtoffer is dit een 
effectieve manier om vergoeding te krijgen voor 
materiële en immateriële schade ten gevolge van het 
misdrijf. De omstandigheid dat deze door de straf-
rechter is bevolen, geeft hierbij extra voldoening. 
(Shapland e.a., 1986) De dader wordt nog eens met 
de neus gedrukt op hetgeen hij een medeburger heeft 
aangedaan. 

De invoering van een schadevergoedingsstraf is 
bepleit door de LOS (LOS, 1986), door de Commissie 
kleine criminaliteit (Eindrapport, 1985), de Weten-
schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Rechts-
handhaving, 1988) en door de Teldersstichting (Straf-
recht en Rechtshandhaving, 1988). Aan de Minister is 
een wetsontwerp aangeboden voor de schadevergoe-
dingsstraf, alsmede voor enige wijzigingen in de 
regels omtrent de burgerlijke partij- 
stelling door een door hem ingestelde commissie 
(Commissie wettelijke voorzieningen slachtoffer, 
1988). Vanuit de wetenschappelijke wereld is kritisch-
positief op het voorstel voor de schadevergoeding 
gereageerd (Kok, 1988; Fiselier, de Beer, 1988; 
Groenhuijsen, 1988), met als afwijkende noot een 
artikel van Knigge (1989). 

Inmiddels is bekend geworden dat de voorstellen 
door de door de Minister geraadpleegde organisaties 
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niet onverdeeld gunstig zijn beoordeeld. Een proeve 
hiervan viel te beluisteren in een voordracht van mr. 
J. van Woensel, hoofdofficier te Assen, tijdens een 
studiedag over slachtofferhulp in zijn standplaats op 
18 november jongstleden. De kritiek is, evenals die 
van Knigge (1989) deels dogmatisch, deels praktisch 
van aard. Hier zal summier op enkele punten van 
kritiek worden ingegaan. 

Tot de dogmatische bezwaren behoort onder meer 
de stelling dat de schadevergoedingsstraf een hybride 
constructie is met strafrechtelijke en civielrechtelijke 
elementen. De stelling lijkt me juist, maar hoeft (in de 
pragmatische, Nederlandse context) geen zwaar-
wegend bezwaar tegen invoering te zijn. De 
tweedeling tussen civiel en strafrecht moge binnen de 
rechtswetenschap als axioma gelden, de burgers 
ervaren een als bijkomende straf opgelegde schade-
vergoeding als volstrekt natuurlijk. (Boers, Sessar, 
1988) Rechtstheoretisch is het onderscheid minder 
vanzelfsprekend dan veel juristen menen. Op 
sommige terreinen is er reden voor reïntegratie. 
(Weisstub, 1986) Ook Bentham was trouwens reeds 
voorstander van schadevergoedingsbevelen aan 
daders ('Compensation will answer the purpose of 
punishment but punishment will not answer the 
purpose of compensation. By compensation therefore 
the two great ends of Justice are both answered at a 
time, by punishment only one', geciteerd door de 
Australische Minister van Justitie Summer, 1987). 

Een ander punt van dogmatische kritiek betreft het 
ontbreken van het leedtoevoegende karakter. De 
dader is immers reeds civielrechtelijk gehouden de 
schade te vergoeden. In de praktijk zal de oplegging 
van een schadevergoedingsplicht ertoe leiden dat een 
slechts in theorie bestaande civielrechtelijke 
verplichting om geld aan het slachtoffer te betalen, 
feitelijk wordt afgedwongen. De daders zullen dit wel 
degelijk als leedtoevoeging ervaren. (Smit, 1988) In 
dit verband zij opgemerkt dat het leedtoevoegende 
karakter geheel ontbreekt bij de zogenaamde leerpro-
jecten als alternatieve sancties, terwijl de werkpro-
jecten vaak neerkomen op het nakomen van een 
civielrechtelijke verplichting (het herstellen van de 
schade). Met betrekking tot de alternatieve sancties 
worden deze bezwaren niet zwaar gewogen omdat de 
resocialiserende functie ervan voorop staat. Zo dient 
bij de schadevergoedingsstraf de genoegdoening van 
het slachtoffer de doorslag te geven. 
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De andere ingebrachte bezwaren zijn van meer 
praktische aard. Gewezen wordt op de te geringe 
draagkracht van de daders, waardoor alles vergeefse 
moeite zou zijn (van een kale kip kan men geen veren 
plukken!). De financiële positie van veel verdachten 
is inderdaad slecht. Dit is echter een argument om, 
net als bij boetes, rekening te houden met de draag-
kracht en niet om van de invoering van deze straf-
soort af te zien. De ervaringen in Groot-Brittannië en 
de Verenigde Staten wijzen uit dat er, na enig straf-
rechtelijk schudden, meestal voldoende veren 
loskomen om het slachtoffer genoegdoening te 
schenken. 

Een zwaarwegend praktisch bezwaar is de 
bezorgdheid omtrent het vermogen van het Openbaar 
Ministerie, annex de parketpolitie, om de schadever-
goedingsstraf te executeren. Indien de executie niet 
goed kan worden geregeld, heeft het uiteraard geen 
zin deze nieuwe sanctie in te voeren. Dit geldt 
evenzeer voor de voorgestelde uitbreiding van de 
ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. 
De werkgroep legislatieve projecten vermogens-
sancties (eindrapport 1980) heeft aan deze uitvoe-
ringsproblematiek, anders dan de Commissie Terwee, 
nauwelijks aandacht besteed. Volgens de bereke-
ningen van de Commissie Terwee zijn de werklast-
consequenties overzienbaar. Zoals gezegd zal het 
schadevergoedingsbevel veelal naast, of in plaats van, 
een geldboete worden opgelegd. Ruim tachtig procent 
van de transacties en boetes wordt momenteel zonder 
rechterlijke tussenkomst betaald. Dit neemt niet weg 
dat de voor de incasso van de schadevergoedingsstraf 
extra benodigde menskracht uiteraard beschikbaar zal 
moeten komen. De samenleving zal dit offer moeten 
brengen. De invoering zal te zijner tijd — 1990? — 
moeten worden begeleid door een werkgroep waarin 
alle betrokken geledingen van het Openbaar Minis-
terie en de politie zijn vertegenwoordigd. 

Tot besluit 

De bevoegdheden van de burger om als slachtoffer 
invloed uit te oefenen op het strafproces zijn in 
Nederland in internationaal perspectief gering. In 
bijna alle andere Europese landen heeft het slacht-
offer een zelfstandig vervolgingsrecht. In de Midden-
europese landen, alsmede in grote delen van de 
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Verenigde Staten, kan het slachtoffer desgewenst 
tijdens het proces als jhulpaanklager optreden. Er zijn 
goede redenen om in Nederland de verbeteringen niet 
in deze richting te zoeken. Het slachtoffer heeft er, 
blijkens de victimologische empirie, vooral behoefte 
aan dat de door de dader geschonden norm door 
middel van een strafoplegging wordt herbevestigd. 
(Van Dijk, 1986) Voor sommige slachtoffers kan het 
wellicht heilzaam zijn om daarbij zelf als aanklager 
op te treden. Het gevoel van zelfvertrouwen, vis-á-vis 
de dader, kan erdoor worden versterkt. Deelname aan 
het proces bevredigt wellicht ook in sterke mate 
wraakgevoelens. In de meeste gevallen zal het slacht-
offer echter weinig animo hebben om deel te nemen 
aan het strafproces. De eerste ervaringen in de 
Verenigde Staten met `victim opinion statements' 
wijzen dit ook uit. In Californië bijvoorbeeld komt 
slechts in enkele procenten van alle strafzaken het 
slachtoffer een `victim statement of opinion' afleggen. 
Bij een actieve deelname loopt het slachtoffer het 
risico het doelwit te worden van aanvallen van de 
raadsman van de verdachte. De actieve participatie is 
mijns inziens dus in de regel niet in het belang van 
het slachtoffer. Het Nederlandse beleid om slacht-
offers slechts bij dringende noodzaak op de zitting te 
laten verschijnen als getuige getuigt van meer begrip 
voor het slachtoffer dan pleidooien het slachtoffer als 
partij bij de strafprocedure te betrekken of om 
hem/haar naar de civiele rechter te verwijzen. (Kok, 
1988) 

Men kan zich in dit verband ook afvragen of het 
bevredigen van wraakgevoelens een legitieme functie 
van het strafproces is. Ikzelf betwijfel dit, onder 
andere omdat bij zeer ernstige misdrijven de wraak-
zucht soms slechts door middel van de doodstraf te 
bevredigen valt. Zeker is dat het Nederlandse straf-
proces veel minder dan bijvoorbeeld het Ameri-
kaanse, het karakter heeft van een strijd tussen 
partijen met een winnaar en een verliezer. De aanwe-
zigheid van een slachtoffer als hulpaanklager zou 
ingrijpende veranderingen kunnen veroorzaken 
binnen de Nederlandse strafprocescultuur. Daarnaast 
zal een grotere deelname van het slachtoffer aan de 
vervolging onvermijdelijk ten koste gaan van de 
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid bij de berechting. 
Vooral nu de baten voor het slachtoffer dubieus zijn, 
lijkt deze prijs mij (veel) te hoog. 

Een goede organisatie van de Eerste Hulp bij 

Strafrechtshervormingen in internationaal perspectief 23 



Misdrijven en een nauwgezette toepassing van de 
slachtofferrichtlijnen door politie en justitie, inclusief 
de voorbereiding en executie van strafrechtelijke 
schadevergoedingsbevelen, lijkt me in de Neder-
landse situatie, de geëigende strafrechtshervorming 
ten behoeve van het slachtoffer. De invoering van de 
schadevergoedingsbevelen is helaas controversieel. 
Met het oog op de lopende en nog komende 
discussies over de voorstellen van de Commissie 
Terwee vat ik daarom het pleidooi voor de invoering 
van de schadevergoedingsstraf (of het schadevergoe-
dingsbevel) hier nog eens kort samen. 

De internationale praktijk wijst uit dat het straf-
rechtelijke schadevergoedingsbevel de enige 
bestaande rechtsfiguur is die ertoe leidt dat een 
aanmerkelijk deel van de slachtoffers daadwerkelijk 
schadevergoeding van de dader ontvangt. De 
verklaring hiervoor moet worden gezocht in het 
rechtsgevoel van de daders: zij menen dat hun 
wandaad met de tenuitvoerlegging van de straf is 
vergolden en dat de civielrechtelijke schadevergoe-
dingsverplichting daarin is opgegaan. De praktijk zal 
hier wel altijd sterker zijn dan de leer. De integratie 
van de schadevergoedingsverplichting in de strafop-
legging en -executie is daarom de enige praktische 
oplossing voor de problematiek van de onbetaalde 
schulden uit criminaliteit. 

Aan het slachtoffer geeft het extra genoegdoening 
om een schadevergoeding van de dader te ontvangen 
als uitvloeisel van de door de strafrechter opgelegde 
strafrechtelijke sancties. Het slachtoffer voelt zich 
hierdoor in zijn bijzondere hoedanigheid van recht-
streeks getroffene door de justitie erkend. Dit kan het 
slachtoffer helpen bij de verwerking van zijn 
negatieve ervaring. De ondermijning van het eigen 
normbesef die bij slachtoffers soms optreedt door de 
primaire en secondaire ervaringen in verband met het 
misdrijf kan er eveneens door worden voorkomen. Er 
zijn dus niet alleen praktische, maar ook principiële 
redenen om een strafrechtelijke schadevergoedings-
verplichting te creëren. 

De schadevergoedingsstraf betekent feitelijk dat 
aan de daders door de overheid leed wordt toege-
voegd. Los daarvan, mogen van deze straf in ieder 
geval gunstige speciaal-preventieve en 
generaal-preventieve effecten worden verwacht. 
Tenslotte biedt deze sanctie aan de rechter een 
nieuwe mogelijkheid om in bepaalde gevallen te 
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volstaan met de oplegging van een minder zware 
straf. (Junger, 1988) Het principe dat met inacht-
neming van alle legitieme doeleinden van de straf, 
steeds de minst zware sanctie dient te worden 
gekozen, is met de invoering van de schadevergoe-
dingsstraf gediend, omdat juist deze straf het rechts-
gevoel van slachtoffers en samenleving bevredigen 
kan. (Roxijn, 1988) 

Literatuurlijst 

Andel, H. van, C.H.D. Steinmetz 
e.a. 
De slachtoffercirculaires in de 
praktijk 
Trema, nr. 9/10, 1987, pp. 324-330 
Bassiouni, M.C. (red.) 
International protection of victims 
Erès, Association Internationale 
de Droit Pénal, 1988 
Beaufort, L.A.R.J. de 
De rol van het slachtoffer bij 
opsporing en vervolging 
Justitiële Verkenningen, nr. 6, 
1982, pp. 21-38 
Beer, P.W.G., J.P.S. Fiselier 
Meer dan een dode mus...; 
bespreking van het rapport van de 
commissie wettelijke voorzie-
ningen slachtoffers in het straf-
proces 
Delikt en delinkwent, 18e jrg., nr. 
7, 1988, pp. 632-644 
Boers, K., K. Sessar 
Do people really want punishment? 
Paper international conference on 
criminology, Hamburg, september 
1988 
Chappell, D. 
77ie implementation of victim's 
rights in North America 
In: C. Bassiouni (red.), Interna-
tional protection of victims. Erès, 
Association Internationale de 
Droit Pénal, 1988, pp. 377-384 
Commissie 
Rapport van de Commissie wette-
lijke voorzieningen slachtoffers in 
het strafproces 
's-Gravenhage, SDU, 1988 

Dijk, J.J.M. van 
Victim rights: a right to better 
services or a right to active partici-
pation 
In: J.J.M. van Dijk e.a. (red.), 
Criminal law in action, Gouda 
Quint, 1986, pp. 351-374 
Dijk, J.J.M. van 
Ideological trends within the victims 
movement: an international 
perspective 
In: M. Maguire, J. Pointing (red.), 
Victims of crime: a new deal? 
Open Milton Keynes, University 
Press, 1988 
Dijk, J.J.M. van 
The United Nations declaration on 
crime victims: priorities for policy 
makers 
In: C. Bassiouni (red.), Interna-
tional protection of victims. Erès, 
Association Internationale de 
Droit Pénal, 1988, pp. 117-126 
Dijk, J.J.M. van 
Eigen schuld, dikke bult; over de 
neiging het slachtoffer verantwoor-
delijk te stellen voor zijn/haar eigen 
lot 
In: J. Soetenhorst-de Savornin 
Lohman, Slachtoffers van 
misdrijven: recente ontwikke-
lingen in hulpverlening, recht en 
beleid. Arnhem, Gouda Quint, 
1989 

roenhuijsen, M. 
Schadevergoeding voor slachtoffers 
van delicten in het strafgeding 
Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1985 

Strafrechtshervormingen in internationaal perspectief 25 



Groenhuijsen, M. 
Recent developments in the Dutch 
criminal justice system concerning 
victims of crime 
Tilburg, Katholieke Universiteit 
Brabant, 1988, Congrespaper 
Hillenkamp, Th. 
Zur Einfhrung: Viktimologie 
In: Juristische Schulung, nr. 12, 
1987, pp. 940-943 
Holtom, Ch., P. Raynor 
Origins of victim support philosophy 
and practice 
In: M. Maguire, J. Pointing (red.), 
Victims of crime: a new deal? 
Milton Keynes, Open University 
Press, 1988 
Joutsen, M. 
Research on victims and criminal 
policy in Europe 
Paper at the European Collo-
quium on Research of Crime and 
Criminal Policy in Europe, 
Oxford, 1988 
Junger, M., T. van Hecke 
Schadevergoeding binnen het straf-
recht 
's-Gravenhage, SDU, 1988, 
WODC nr. 82 
Kerner, H.J. 
Opferrechte/Opferplichte 
Weisser Ring, 1988 
Knigge, G. 
Het slachtoffer centraal? 
Trema 1989 (nog te verschijnen) 
Kok, E. 
'Civilisering' van het strafproces 
veronderstelt een geëmancipeerd 
slachtoffer 
In: Misdadig misdeeld, verslag 
studiedag Coornhert-Liga, 
december 1985, pp. 19-25 
Kok, E. 
Nieuwe (trek/)pleister voor slacht-
offers van delicten 
Proces, nr. 5, 1988, pp. 123-135 
Khne, H.H. 
Die tatsachliche I3edeutung von 
Opferrechten in der deutschen 
Strafprozessordnung 
Monatsschrift fUr Kriminologie 
und Strafrechtsreform, nr. 2, 1986, 
pp. 98-102 

Kiihne, H.H. (red.) 
Opferrechte im Strafprozess - Ein 
europaischer Vergleich 
Kehl, Engel Verlag, 1988 
Lamborn, L.L. 
Victim participation in the criminal 
justice process: the proposals for a 
constitutional amendment 
The Wayne Law Review, nr. 1, 
1987, pp. 125-220 
Mawby, R.I., M.L. Gill 
Crime Victims 
Londen, Tavistock, 1987 
Newburn, T. 
The use and enforcement of 
compensation orders in magistrates' 
courts 
RPU, 102, HMSO, 1988 
Nova 
Legislation by subject 
In: Victim's rights and services: a 
legislative directory, Washington 
D.C., National Organization for 
Victim Assistance, 1988, pp. 1-33 
Reeve, S.H. 
Services available to victims of 
crime in the United Kingdom 
London, NAVSS, 1987 
Riponti, D., M.M. Carrera 
A brief outline of the role of the 
victim in the Italian criminal law 
system 
World Society of Victimology 
Newsletter, 6e jrg., nr. 1, 
1987/1988, pp. 65-70 
Roxin, H.C.C. 
Die Stellung des Opfers im Straf-
system 
In: Recht und Politik, nr. 69, 1988 
ScHdler, W. 
The situation of crime victims in the 
Federal Republic of Germany 
Helsinki, HEUNI, 1989 
Shapland, J. e.a. 
Victims in the criminal justice 
system 
Cambridge, Studies in Crimi-
nology, LIII, 1985 
Smit, J. 
Reclassering, schadevergoeding en 
conflictbemiddeling 
Proces, 67e jrg., nr. 10, 1988, pp. 
251-259 

26 	Justitiële Verkenningen, jrg. 14, nr. 9, 1988 



Soest, H. van, S. Walther 
Schadevergoedingen en strafrecht 
Nederlands Juristen Blad, nr. 37, 
1988, pp. 1336-1341 
Sumner, C.J. 
Victim participation in the criminal 

justice system 
Australian and New Zealand 
journal of criminology, nr. 4, 
1987, pp. 195-217 
B.M. Teldersstichting 
Strafrecht en rechtshandhaving 
's-Gravenhage, 1988, geschrift 67 
United States Department of 
Justice 
Four years later: victims of crime 
Washington DC., U.S. 
Government Printing Office, 1986 
Gonzalez Vidosa, F. 
The position of the victim in the 
criminal justice system in Spain 
Helsinki, HEUNI, 1988 

Wetenschappelijk Raad voor het 
Regeringsbeleid 
Rechtshandhaving 
's-Gravenhage, SDU, 1988, nr. 35 
Waller, I. 
Victima vs. regina vs. malefactor: 

justice for the next hundred years 
In: J. van Dijk (red.), Criminal 
law in action. Arnhem, Gouda 
Quint, 1986 
Weisstub, D. 
Victims of crime in the criminal 

justice system 
In: E. Fattah (red.), From crime 
policy to victim policy. McMillan, 
1986 

Strafrechtshervormingen in internationaal perspectief 27 



Slachtofferhulp: 

State of the art 

drs. E. Gerritsma* 

Inleiding 

De laatste jaren is de hulpverlening aan slachtoffers 
van misdrijven in een stroomversnelling geraakt. 
Slachtoffers van misdrijven staan er in veel gevallen 
niet langer alleen voor. Toen in 1984 de vereniging 
Landelijke Organisatie Slachtofferhulp werd opgezet 
had men waarschijnlijk niet durven hopen dat in 1988 
ruim zestig Buro's voor Slachtofferhulp lid zouden 
zijn. 

In de beginperiode, eind jaren zeventig, ontstonden 
allerlei initiatieven, ieder op een eigen wijze georgani-
seerd en vormgegeven. Deze initiatieven zijn vandaag 
de dag zodanig gegroeid en ontwikkeld dat men kan 
spreken van een ware slachtofferhulpbeweging in 
Nederland. Slachtoffers kunnen meer en meer 
rekenen op een structureel en gevarieerd hulpaanbod, 
aangeboden als autonome hulpvoorziening. Reden 
om in dit artikel een overzicht te geven van de 
huidige situatie van de hulpverlening aan slachtoffers 
van misdrijven en verkeersongevallen door de bij de 
Landelijke Organisatie Slachtofferhulp aangesloten 
bureaus. 

De eerste paragraaf gaat nader in op de Vereniging 
Landelijke Organisatie Slachtofferhulp. Hierbij is 
voor een deel gebruik gemaakt van het onderzoek van 
Barkhuis en Freiburg.' Daarbij komt ook de 
algemene ontwikkeling van de slachtofferbeweging 
aan de orde. Het onderzoek van De Graaf en Winkel 
is de basis voor de daaropvolgende paragraaf. In de 
periode 1984 tot en met 1987 heeft een deel van de 
toenmalige projecten voor slachtofferhulp registratie-
formulieren ingevuld over slachtoffers van misdrijven. 
Tweeëndertig Buro's voor Slachtofferhulp 

* De auteur is werkzaam bij de Landelijke Organisatie 
Slachtofferhulp te Utrecht. 
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hebben deze formulieren gebruikt en ingevuld. Het 
totaal aantal verwerkte formulieren bedraagt 3670. 2  
Ten slotte worden enige conclusies getrokken. 

De Vereniging Landelijke Organisatie Slachtof-
ferhulp 

De afgelopen tien jaar is er een toenemende 
belangstelling voor slachtoffers van misdrijven. 
Vanuit de overheid, het particuliere initiatief, de 
wetenschap en vanuit politie en justitie. Op allerlei 
gebied worden initiatieven genomen om de hulp aan 
slachtoffers op te zetten en te verbeteren. De twee 
belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn de verbe-
tering van de wettelijke positie van slachtoffers in het 
strafproces en een verbetering van de bejegening van 
en hulpverlening aan slachtoffers van misdrijven. 

Het voortouw in deze ontwikkeling werd genomen 
door Humanitas, vereniging voor maatschappelijke 
dienstverlening en samenlevingsopbouw, die enkele 
projecten heeft opgezet om slachtoffers opvang en 
hulp te bieden. Ook vanuit de reclassering ontstonden 
initiatieven die hebben geleid tot enkele projecten. Al 
snel volgden andere organisaties, zoals het Algemeen 
Maatschappelijk Werk, de politie en organisaties voor 
vrijwilligerswerk. 

Sinds 1979 hebben deze projecten zich verenigd in 
een landelijk platform. Dit heeft in 1984 geresulteerd 
in de vorming van een landelijke vereniging, de LOS. 
De doelstelling van de LOS is het bevorderen en 
verbeteren van de hulp, zowel materieel als immate-
rieel, aan slachtoffers van misdrijven en slachtoffers 
van verkeersongevallen. De slachtofferhulp wordt 
nadrukkelijk gezien als een bijdrage aan de humani-
sering en individualisering van het strafrecht. Een van 
de belangrijkste doelen is het opzetten van een 
landelijk dekkend netwerk van lokale en regionale 
Buro's voor Slachtofferhulp, zodat ieder slachtoffer 
in zijn of haar naaste omgeving informatie, advies en 
hulp kan krijgen. 

Organisatie van de Buro's voor Slachtofferhulp 

De vereniging LOS telt honderd leden. Deze leden 
bestaan uit de Buro's voor Slachtofferhulp en andere 
slachtofferhulp verzorgende organisaties. Op dit 
moment zijn er ruim zestig Buro's voor Slachtof- 
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ferhulp die als hoofdtaak hebben de hulpverlening 
aan slachtoffers van misdrijven en verkeersonge-
vallen. Niet ieder bureau is op een zelfde wijze 
georganiseerd. Dit is mede het gevolg van de grote rol 
die het particulier initiatief speelt in Nederland. 
Afhankelijk van de lokale situatie wordt een bureau 
opgezet. Hierbij wordt ingespeeld op reeds bestaande 
hulpverleningsmogelijkheden. Het opzetten van een 
lokaal/regionaal netwerk staat centraal. In de 
praktijk blijkt dat vertegenwoordigers van diverse 
instellingen een initiatiefgroep formeren en aan de 
hand van een inventarisatie van lokale hulpmogelijk-
heden tot een bepaalde organisatievorm komen, die 
het beste past binnen bijvoorbeeld de eerstelijns 
voorzieningen. 

Een groot deel van de bureaus werkt met vrijwillige 
medewerkers. Voor de periode van 1987 tot 1990 
heeft het Ministerie van Justitie vier miljoen gulden 
beschikbaar gesteld, zodat het afgelopen jaar een 
groot aantal daarvan een betaalde coördinator heeft 
kunnen aanstellen. Voor de kwaliteit en continuïteit 
van de hulpverlening en de ondersteuning en 
begeleiding van de (vrijwillige) medewerkers van een 
Buro is dit een vereiste. 

De Buro's voor Slachtofferhulp kunnen als volgt 
worden onderverdeeld: twinig procent vormt een 
zelfstandige stichting; veertig procent is onderdeel 
van een Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening; twintig procent is onderdeel van andere 
organisaties, bijvoorbeeld de politie; tien procent 
heeft een andere of geen rechtspersoonlijkheid. 

Over de verhouding beroepskrachten/vrijwilligers 
komt uit het onderzoek van Barkhuis en Freiburg het 
volgende beeld naar voren. Bij 39 Buro's voor Slacht-
offerhulp werken in totaal 148 betaalde beroeps-
krachten.' Het aantal vrijwilligers dat zich heeft 
aangesloten bij de bureaus is 251; zij zijn werkzaam 
bij 23 bureaus. Bijna drie kwart (71,7%) van de 
vrijwillige medewerkers bestaat uit vrouwen. 

Het aantal vrijwilligers per bureau loopt sterk 
uiteen: van twee tot vijfendertig. 4  De opleiding die 
deze vrijwilligers achter de rug hebben is zeer 
verschillend: 20% heeft een middelbare beroeps-
opleiding, 23,6% een hogere beroepsopleiding en 
12,4% een wetenschappelijke opleiding. Een 
meerderheid van de 251 vrijwilligers, 44 %, heeft een 
andere opleiding dan bovengenoemde (voortgezet 
onderwijs, bijvoorbeeld LTS, HAVO, atheneum, 
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enzovoort). De Buro's voor Slachtofferhulp hebben 
een goede ongevallen- en W.A.-verzekering afgesloten 
voor de vrijwilligers; daarnaast ontvangen de vrijwil-
ligers een onkostenvergoeding. 

Wat betreft de samenwerking met andere instanties 
en het doel om op lokaal niveau een netwerk van 
instanties tot stand te brengen kunnen we het 
volgende opmerken. Ieder bureau heeft een bestuur 
of begeleidingsgroep. Bij alle bureaus is de politie 
vertegenwoordigd, evenals het Algemeen 
Maatschappelijk Werk. In veel gevallen hebben 
medewerkers van de volgende instanties eveneens 
zitting: de reclassering, de advocatuur, het RIAGG, 
het Openbaar Ministerie, de rechtshulp, een vrijwilli-
gersorganisatie en de huisarts. 
De functie van een bestuur of begeleidingsgroep is 
niet overal hetzelfde. Bij sommige bureaus heeft het 
bestuur een beleidsvoorbereidende en controlerende 
taak, bij andere zijn zij ook actief binnen het 
uitvoerend werk. 

Netwerkvorming is belangrijk vanwege het garan-
deren van de medewerking en betrokkenheid van 
andere instanties bij slachtofferhulp. Ook de 
doorverwijzing naar deze instanties wordt vergemak-
kelijkt en doordat men elkaar kent, kan men 
waarschijnlijk eerder en beter elkaar op de hoogte 
houden en feedback geven op elkaars werk. 

Hulpaanbod 

De doelgroep van de Buro's voor Slachtofferhulp 
bestaat uit slachtoffers van misdrijven en verkeerson-
gevallen. De inhoud van de hulp is door de LOS in 
de volgende punten geformuleerd: 
— opvang en emotionele ondersteuning; 
— praktische en concrete dienstverlening; 
— juridische informatie en advies; 
— conflictbemiddeling tussen slachtoffers en daders; 
— schaderegeling; 
— actieve doorverwijzing en samenwerking; 
— belangenbehartiging. 

Uiteraard vervullen de medewerkers nog een aantal 
nevenfuncties, zoals het geven van voorlichting en de 
bevordering van deskundigheid van diverse beroeps-
groepen, waaronder met name de politie. Wanneer 
we dit op papier geformuleerde hulpaanbod 
vergelijken met de resultaten van de enquête van 
Barkhuis en Freiburg, dan zien we het volgende. 
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Ruim negentig procent van de Buro's voor Slacht-
offerhulp geeft te kennen een hulpaanbod te 
verzorgen dat bestaat uit het verschaffen van infor-
matie, het geven van (juridisch) advies, hulpverle-
nende gesprekken en het verwijzen naar andere 
instanties. Een dergelijk aanbod komt voor een groot 
deel overeen met de geformuleerde doelstelling van 
de LOS. 

Bij tachtig procent van de bureaus biedt men 
ondersteuning bij het treffen van een schaderegeling. 
Het landelijk bureau was enigszins verrast door dit 
hoge percentage. De indruk bestond dat pas in de 
loop van 1988 de medewerkers meer aandacht geven 
aan het treffen van een schaderegeling.' Bemiddeling 
tussen dader en slachtoffer behoort tot het pakket van 
64 procent van de bureaus. Ook van dit percentage 
stond het landelijk bureau te kijken. Uit contacten 
met de Buro's voor Slachtofferhulp bestaat de indruk 
dat dit onderdeel van het hulpaanbod niet in die 
mate gegeven wordt als wenselijk zou zijn. 6  

Wat betreft de praktische en concrete dienstver-
lening blijkt uit de enquête dat het verrichten van 
concrete diensten door 48 procent van de bureaus als 
zodanig is opgegeven. Hieronder verstaan zij het 
schrijven van brieven, het begeleiden naar instanties 
zoals rechtbank, politie en advocaat en het invullen 
van formulieren. Concrete diensten in de zin van het 
herstellen c.q. repareren van sloten en hang- en 
sluitwerk wordt door geen van de bureaus als zodanig 
genoemd. Volgens de onderzoekers blijkt, onder 
andere op basis van recent onderzoek in Engeland, 
juist daaraan behoefte te bestaan onder slachtoffers 
van inbraak en geweldsdelicten. 7  Uit de gegevens van 
de enquête blijkt dat deze groep slachtoffers bijna 
veertig procent bedraagt. Daarom zou in de toekomst 
juist dit aanbod benadrukt moeten worden. Immers 
het onverwachte karakter van een misdrijfervaring 
zorgt ervoor dat mensen totaal uit het veld zijn 
geslagen, ontredderd zijn. Zij zijn vaak niet in staat 
om de meest simpele, praktische werkzaamheden die 
gedaan moeten worden, zelf uit te voeren. 

Outreaching benadering 

Een recente ontwikkeling binnen de slachtoffbe- 
weging is de wijze van benaderen van slachtoffers. 
Steeds meer Buro's voor Slachtofferhulp experimen- 
teren met zogenaamde outreaching-benadering. Dit 
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wil zeggen dat het bureau niet passief wacht tot een 
slachtoffer zich aanmeldt als hulpvrager, maar dat het 
zijn diensten actief en concreet aanbiedt. 

Deze methode is een gevolg van jarenlange prak-
tijkervaring in Engeland en zal hier nader worden 
toegelicht. 8  Een grote groep slachtoffers van 
misdrijven en verkeersongevallen wordt meestal 
onverwacht, van het ene op het andere moment 
slachtoffer. Het zijn mensen, die het ene moment nog 
gezellig op een feestje zitten en het andere moment in 
elkaar geslagen worden. Deze onverwachte ervaring 
brengt met zich mee dat mensen vaak zelfs de meest 
eenvoudige zaken even niet zelf kunnen aanpakken. 

Daarnaast wijst de praktijk uit dat slachtoffers geen 
hulpvragers zijn. De drempel om hulp te vragen blijkt 
zeer groot te zijn. Zij zijn 'normale' mensen die niet 
'in therapie' hoeven, maar toevallig iets vreselijks 
hebben meegemaakt. Het feit dat zij uit zichzelf geen 
hulp vragen betekent niet dat zij bij de gevolgen van 
het misdrijf en de daaruit voortkomende problemen 
geen hulp wensen of kunnen gebruiken. 

Daar komt nog bij dat de gevolgen van een misdrijf 
zich veelal niet beperken tot één bepaald gebied. 
Kenmerkend is juist de veelheid aan gevolgen op 
verschillende gebieden: lichamelijk, juridisch, finan-
cieel, psychisch en sociaal. 

De reguliere hulpverleningsinstellingen bieden hulp 
aan iemand op het moment dat die persoon zelf 
aanklopt bij de instelling en daadwerkelijk om hulp 
vraagt. Steeds meer wijken de Buro's voor Slachtof-
ferhulp af van deze methode. Er wordt volop geëxpe-
rimenteerd met actieve benaderingswijzen waarbij de 
hulp nadrukkelijk wordt aangeboden. Wanneer deze 
outreaching-methode wordt toegepast blijkt in veel 
gevallen dat het slachtoffer ingaat op dit aanbod en 
gebruik maakt van de hulp. Voorbeelden van deze 
methode zijn onder meer de volgende. 

In Den Haag werkt de politie met wijkteams. Per 
wijkbureau is een groep vrijwilligers toegevoegd, die 
bij toerbeurt dienst hebben op het politiebureau (zie 
het artikel van Hauber en Zandbergen elders in dit 
nummer). Het contact tussen politie en bureau is zeer 
intensief en bevordert de samenwerking en 
doorverwijzing. Slachtoffers kunnen snel na het 
misdrijf door een medewerker bezocht worden. 

In weer andere gevallen ontvangt de coördinator 
van een Buro voor Slachtofferhulp van de politie 
kopieën van de processen-verbaal, wanneer het 
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slachtoffer heeft aangekondigd hier geen bezwaar 
tegen te hebben (tijdens het opnemen van de 
aangifte). Een medewerker van het Buro neemt dan 
zelf contact op met het slachtoffer en biedt zijn 
diensten aan. 

Ook worden er speciale acties ontwikkeld, in een 
aantal gevallen in samenwerking met de Buro's 
Voorkoming Misdrijven, voor specifieke groepen 
slachtoffers. Almelo is hier een voorbeeld van. Aan 
slachtoffers van woninginbraken wordt een brief 
verzonden waarin een preventieaanbod wordt gedaan. 
De slachtoffers worden uitgenodigd naar het bureau 
te komen voor een gesprek en/of schriftelijke infor-
matie. 

Ook in Arnhem heeft het Buro voor Slachtof-
ferhulp in samenwerking met Voorkoming Misdrijven 
informatie-avonden opgezet waar slachtoffers van 
woninginbraken worden uitgenodigd. Zij ontvangen 
onder andere informatie over de opsporingsactivi-
teiten van de politie in hun zaak, men geeft infor-
matie over de bruikbaarheid van eventueel technisch 
onderzoek en men geeft een presentatie van preven-
tiemogelijkheden (hang- en sluitwerk). Daarnaast 
geeft een medewerker van Buro Slachtofferhulp 
Arnhem informatie over de inhoud van de hulpver-
lening en over de organisatie en werkwijze van het 
bureau. 

Het initiatief tot hulp ligt in al deze gevallen niet 
bij de slachtoffers maar bij de hulpverleners en dat is 
de kern van de outreaching-benadering. 

Registratie 

In tegenstelling tot de vorige paragraaf is het 
onderstaande grotendeels een weergave van het 
onderzoek van De Graaf en Winkel. In de inleiding is 
al aangegeven dat de resultaten gebaseerd zijn op een 
analyse van 3670 registratieformulieren. Niet alle 
bureaus hebben deze formulieren gebruikt. Uit het 
onderzoek van Barkhuis en Freiburg blijkt dat 36 
procent van de bureaus gebruik gemaakt heeft van dit 
landelijk registratieformulier. 9  Toch geeft een analyse 
van 3670 registratieformulieren een aardig beeld van 
de situatie van de slachtofferbeweging in Nederland. 
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Tabel 1: Overzicht van het type delict waarvan cliënten van 

de Buro's voor Slachtofferhulp het slachtoffer zijn 

Type delict 	 Aantal 	 Percentage 

Vermogensdelict 	 1844 	 50,2 
Geweldsdelict 	 1500 	 40,2 
Zedendelict 	 469 	 12,8 
Verkeer 	 195 	 5,3 
Overig 	 15 	 0,5 
N.v.t. 	 3 	 0,1 
Geen 	 347 	 9,5 

Aantallen geholpen slachtoffers en overzicht typen 
delicten 

Het is duidelijk dat met name slachtoffers van 
vermogens- en geweldsdelicten en in mindere mate 
zedendelicten in contact komen met de Buro's voor 
Slachtofferhulp. Het percentage verkeer is naar 
verhouding klein, slechts vijf procent. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat sinds korte tijd deze groep 
slachtoffers structureel als doelgroep geholpen wordt. 
Deze zal in de toekomst dus aanzienlijk groter zijn, zo 
is de verwachting."' De categorie 'Overig' bestaat uit 
bijvoorbeeld afpersing en discriminatie. De aandui-
dingen `N.v.t.' en 'Geen' zijn naar verhouding groot 
en houden mogelijkerwijs in dat de cliënt niet naar 
aanleiding van een delict maar om een andere reden 
contact heeft met het bureau. 

Deze indruk wordt bevestigd door ervaringen van 
het landelijk bureau. De praktijk wijst uit dat cliënten 
die bijvoorbeeld in een burenruzie verwikkeld zijn of 
nabestaanden van zelfdodingen regelmatig 
aankloppen bij een bureau. Ook de politie speelt 
hierbij een rol. Een Buro voor Slachtofferhulp wordt 
op een gegeven moment als hét verwijsadres gebruikt 
door politiemedewerkers. 

Wijze van contactlegging 

Uit de verwerkte registratieformulieren met 
betrekking tot de vraag hoe het slachtoffer met een 
Buro voor Slachtofferhulp in contact is gekomen, is 
de verdeling als volgt: 
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Tabel 2: Overzicht van de wijze van in contact komen van 

slachtoffer en Buro's voor Slachtofferhulp 

Instantie Aantal 	 Percentage 

Politie 	 2809 	 81,2 
Andere instantie 	 249 	 7,2 
Publiciteit 	 182 	 5,3 
Overige 	 221 	 6,4 
Onbekend 	 209 	 - 

Uit tabel 2 blijkt dat de politie de belangrijkste 
schakel is tussen slachtoffer en Buro voor Slachtof-
ferhulp. Deze gegevens komen overeen met onze 
ervaringen dat voor het welslagen van een bureau de 
samenwerking met de politie van doorslaggevende 
aard is. Welke rol de politie in deze vervult, verschilt 
van politiebureau tot politiebureau. De ene politie-
agent rekent alleen het uitreiken van een folder van 
het plaatselijke Buro voor Slachtofferhulp tot zijn of 
haar taak. De andere legt concreet uit wat een bureau 
voor een slachtoffer kan betekenen en geeft uitvoerig 
informatie over de inhoud van de hulpverlening. 
Weer een ander vraagt aan het slachtoffer of de 
politie een afspraak zal maken met een medewerker 
van het Buro Slachtofferhulp. Ook vragen bepaalde 
korpsen of een slachtoffer er bezwaar tegen heeft dat 
zijn naam en telefoonnummer wordt doorgegeven aan 
het Buro voor Slachtofferhulp. Bij geen bezwaar 
neemt iemand van dit bureau telefonisch contact op 
met het slachtoffer. 

Ook blijkt dat bureaus die zijn gehuisvest op het 
politiebureau een groot deel van hun cliënten via 
deze weg bereiken. Andere hebben een zogenaamde 
'voorpost' op het politiebureau. Dit houdt in dat op 
bepaalde dagen en uren één of meerdere 
medewerkers van een Buro voor Slachtofferhulp 
gehuisvest en bereikbaar zijn voor slachtoffers op het 
politiebureau. 

Een andere tendens is dat met name in de beginpe-
riode de politie de belangrijkste schakel is, maar hoe 
langer een plaatselijk Buro voor Slachtofferhulp 
bestaat, des te groter wordt het percentage contacten 
via andere kanalen. Hetzelfde geldt voor de lokale 
naamsbekendheid van een bureau. Publiciteit op 
landelijk, regionaal en lokaal niveau heeft conse- 
quenties: slachtoffers nemen zelfstandig contact op 
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met een bureau. Overigens blijkt dat 88,3 % van de 
cliënten aangifte heeft gedaan. 

(0n)bekendheid dader 

Een interessant gegeven wordt gevormd door het 
antwoord op de vraag of er een relatie bestond met 
de dader. Bij 33,1% (985) van de slachtoffers is dit 
inderdaad het geval; in 66,9% (1990) heeft het slacht-
offer geen relatie met de dader. In 695 gevallen was 
het de invuller van het registratieformulier niet 
bekend of er een relatie bestond tussen dader en 
slachtoffer (608) of was deze vraag niet van 
toepassing (87), omdat er geen sprake was van een 
dader (ook slachtoffers van vergelijkbare situaties 
worden geholpen, bijvoorbeeld na een geval van 
zelfdoding van een familielid). 

Opvallend is dat blijkbaar een derde van de slacht-
offers een relatie met de dader heeft." Dit lijkt op het 
eerste gezicht veel. Maar indien we hierbij de percen-
tages slachtoffers van gewelds- en zedendelicten 
bekijken die bij de bureaus aankloppen, respec-
tievelijk 40,2 % en 12,8 %, dan is dit hoge percentage 
wellicht te verklaren. Immers, zowel bij gewelds- als 
zedendelicten heeft het slachtoffer in veel gevallen 
een bepaalde relatie met de dader. 

Op de vraag of de dader bekend was bij de 
aanmelding werd als volgt geantwoord: 49,3% ja 
(1628); 50,7% nee (1673) (bij de overige 369 gevallen 
blijft deze vraag onbeantwoord: bij 274 gevallen was 
het niet bekend en bij 95 personen was zij niet van 
toepassing). Hieruit blijkt dat bij de helft van de 
cliënten, waarvan de registratie in dit verband 
relevant was, de dader wel bekend is bij de 
aanmelding en bij de andere helft niet. 

Terecht merken De Graaf en Winkel op dat ook dit 
percentage zeer hoog is, vooral gezien het feit dat bij 
vermogensdelicten de opsporingskans van de dader 
normaliter slechts ongeveer 10% is. Het zou 
interessant zijn om te achterhalen per type delict of er 
een relatie bestaat met de dader en of op het moment 
van aanmelding de dader bekend is bij het slacht-
offer. Op dit moment zijn deze gegevens niet 
beschikbaar. 
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Type hulpverlening 

In principe gaat het er bij een Buro voor Slachtof-
ferhulp om de mensen te helpen bij de gevolgen van 
een misdrijf. Zoals al eerder gesteld kunnen die 
problemen van geheel verschillende aard zijn. Doel is 
hulp op maat aan te bieden. Het ene slachtoffer heeft 
alleen behoefte aan informatie over de juridische 
consequenties, de ander wil begeleiding op 
emotioneel gebied en weer een ander heeft vragen 
met betrekking tot de opsporing. Voorop staat dat 
slachtoffers leren zoveel mogelijk zelf te doen. Het is 
niet de bedoeling dat de cliënt afhankelijk wordt van 
de hulp, de zelfredzaamheid staat voorop. 

Slachtoffers krijgen in veel gevallen niet één 
bepaalde vorm van hulp, maar verschillende. 1220 
mensen kregen één soort hulp, 1400 mensen twee 
soorten hulp, 707 mensen drie soorten, 200 cliënten 
vier verschillende soorten hulp en 42 kregen zelfs vijf 
soorten hulp. In tabel 3 staat aangegeven hoeveel 
keren elk onderdeel van het hulpaanbod voorkwam. 

Informatie en/of advies is een belangrijke vorm 
van hulpverlening. Ook emotionele ondersteuning 
wordt veelvuldig verleend. Ruim een kwart van de 
cliënten is doorverwezen naar een andere instantie. 

Verschillen in hulpverlening per type delict 

In tabel 4 is weergegeven welk soort hulp is 
verleend per type delict. Het opvallendste gegeven is 
dat slachtoffers van een zedendelict het meest 
emotionele ondersteuning nodig bleken te hebben. Bij 
bemiddeling blijkt dat dit voor slachtoffers van een 
zedendelict, gecombineerd met geweld, in vergelijking 
met de andere groepen het meest plaatsvindt. Bij deze 
groep is het percentage doorverwijzingen ook zeer 
groot. Bij vermogensdelicten is de behoefte aan infor-
matie en advies het grootst. 

Verschil in sekse wat betreft hulpverlening 

De vrouwelijke cliënten zijn in de meerderheid: 
62,7%. Het percentage mannen dat contact heeft met 
een Buro voor Slachtofferhulp is 30,3%; 7% van de 
cliënten bestaat uit paren. Uit gegevens omtrent de 
leefsituatie blijkt dat ruim de helft van de cliënten 
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Tabel 3: Frequentie van de verschillende vormen van hulp 

die door de Buro's voor Slachtofferhulp zijn verleend 

Soort hulp Aantal 	 Percentage 

Informatie/advies 	 2681 	 73,1 
Emotionele ondersteuning 
(individueel) 	 2247 	 61,2 
Emotionele ondersteuning 
(groepswerk) 	 24 	 0,7 
Bemiddeling 	 689 	 18,8 
(Deels/totaal) doorverwijzing 	 931 	 25,4 
Concrete diensten 	 565 	 15,4 
Geen 	 12 	 0,3 
Onbekend 	 101 

Tabel 4: Overzicht van de hulpverlening per type delict in percentages 

Soort 
hulpverlening 

Type delict 

	

Vermo- Gewelds- 	Vermo- 	Zeden- Zeden- en 
gensdelict 	delict 	gens en 	delict gewelds- 

	

gewelds- 	 delict 
delict 

Info/advies 	 78,0 	72,7 	75,9 	68,6 	73,8 
Emotionele 
ondersteuning 	56,6 	60,6 	69,7 	79,7 	75,7 
Bemiddeling 	 17,6 . 	19,7 	18,5 	16,0 	24,3 
Doorverwijzing 	16,8 	27,4 	22,2 	30,0 	36,9 
Concrete 
diensten 	 13,7 	15,7 	24,3 	11,3 	25,2 

alleenstaand is, 54,6% (inclusief een alleenstaande 
ouder met één of meer kinderen). 2,9% is samen-
wonend of gehuwd. In een situatie van scheiding is 
2,5% van het aantal cliënten. Uit de leeftijdsopbouw 
blijkt dat de grootste groep, bijna een derde van het 
totaal, wordt gevormd door zestigjarigen en ouder. 

Zoals hiervoor opgemerkt is de groep vrouwelijke 
cliënten aanzienlijk groter dan de groep mannen.' 2  In 
tabel 5 vergelijken we de groep mannen en vrouwen 
wat betreft de vormen van hulp die zij hebben 
ontvangen. 

Mannen ontvangen meer informatie en/of advies 
terwijl vrouwen veel vaker emotioneel worden onder-
steund. Bij mannen wordt weer iets vaker bemiddeld 
en doorverwezen. 
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Tabel 5: Verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft 
het type hulp dat men ontvangen heeft in percentages 

Type hulp 

Informatie/advies 	 71,3 	 77,6 

Emotionele ondersteuning 	 69,1 	 47,4 

Bemiddeling 	 17,8 	 21,6 

Doorverwijzing 	 23,0 	 27,9 

Concrete diensten 	 16,8 	 14,9 

Tabel 6: Het aantal hulpcontacten dat een bureau met een 
slachtoffer heeft gehad 

Aantal contacten 	 Aantal slachtoffers 	 Percentage 

slachtoffers 

1 maal contact 	 999 	 28,3 
2 maal contact 	 699 	 19,8 
3 maal contact 	 488 	 13,8 
4 maal contact 	 317 	 9,0 
5 maal contact 	 241 	 6,8 
6 maal contact 	 184 	 5,2 
7 maal contact 	 100 	 2,8 

Aantal hulpcontacten en tussenliggende tijd 

De groep die één contact heeft gehad, is het 
grootst, namelijk 28,3%. 91,7% heeft 1 tot 10 
contacten gehad en 3,2% heeft 21 contacten of meer 
gehad. Het gemiddeld aantal contacten dat heeft 
plaatsgevonden is 4,17. Vanaf zeven contacten daalt 
het aantal steeds verder. 

De vraag naar het begin van het contact en het 
einde is eveneens geregistreerd. In de tabel 7 staan de 
belangrijkste gegevens op een rijtje. De tabel geeft het 
aantal weken aan dat een Buro voor Slachtofferhulp 
contact heeft gehad met een slachtoffer. Nul weken 
houdt in dat het contact binnen één week afgerond 
werd. 

Duidelijk is dat de grootste groep van cliënten nul 
weken contact heeft gehad (bijvoorbeeld éénmalig). 
17% heeft één week contact gehad. Hierna daalt het 
steeds verder. 

Deze cijfers bevestigen de hoofddoeleinden van de 
slachtofferhulp. De Buro's voor Slachtofferhulp zou 
men kunnen vergelijken met de EHBO-posten en als 
zodanig kunnen aanduiden als EHBM-posten: 
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Tabel 7: Overzicht van de tussenliggende tijd (in weken) van 

het begincontact tot en met het eindcontact met een slacht-

offer 

Periode 	 Aantal 	 Percentage 

	

slachtoffers 	 slachtoffers 

0 weken 	 1063 	 32,7 
1 week 	 . 552 	 17,0 
2 weken 	 323 	 9,9 
3 weken 	 219 	 6,7 
4 weken 	 169 	 5,2 
5 weken 	 126 	 3,9 
6 weken 	 86 	 2,6 
7 weken 	 72 	 2,2 
8 weken 	 85 	 2,6 

Eerste Hulp Bij Misdrijven. De meeste slachtoffers 
hebben geen behoefte aan langdurige, professionele, 
procesmatige hulp, maar zijn vaak geholpen met één 
of enkele contacten. De hulp kan bestaan uit infor-
matie en advies, maar kan ook bestaan uit gesprekken 
ten behoeve van de emotionele verwerking van de 
ervaringen. Daarnaast wordt een groot deel doorver-
wezen naar andere instanties voor langduriger of 
meer gespecialiseerde hulpverlening. 

Samenwerking met andere instanties/doorverwij-
zingen 

Op het moment dat een Buro voor Slachtofferhulp 
in contact komt met het slachtoffer, heeft dit in 
bepaalde gevallen al een andere vorm van hulp 
ontvangen. Op de vraag of de cliënt op het moment 
van aanmelding bij een Buro voor Slachtofferhulp al 
andere hulp had, is als volgt geantwoord: 20,4% (633) 
geeft aan dat men al andere hulp ontvangen heeft; 
79,6% (2471) heeft nog geen andere hulp gekregen (in 
563 gevallen is dit gegeven onbekend en in drie 
gevallen niet van toepassing). 

Bijna 80% van de slachtoffers had op het moment 
van aanmelding dus nog geen andere hulp ontvangen. 
Waarschijnlijk speelt de rol van de politie als grootste 
doorverwijzer van slachtoffers naar een Buro voor 
Slachtofferhulp hierbij een belangrijke rol. Uiteraard 
kan ook een te hoge drempel bij andere instanties een 
oorzaak zijn. Uit de cijfers is in ieder geval duidelijk 
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dat een Buro voor Slachtofferhulp een groot gedeelte 
van haar doelgroep zonder omwegen bereikt. 

De vraag of een Buro voor Slachtofferhulp samen-
gewerkt heeft met, of doorverwezen heeft naar een 
andere vorm van hulpverlening, is als volgt te beant-
woorden: in 39,9% (1384) is dit het geval; in 60,1% 
(2081) is dit niet het geval (in 204 gevallen is dit 
onbekend en in één geval is deze vraag niet van 
toepassing). 

In bijna 40% van de gevallen heeft het bureau 
samengewerkt met of doorverwezen naar andere 
vormen van hulpverlening. Dit zijn bijvoorbeeld 
Algemeen Maatschappelijk Werk, RIAGG, een 
advocaat, huisarts of een categoriale instelling zoals 
de stichting Vrouwen tegen Verkrachting, de Schorer-
stichting en andere. 

Conclusies 

Uit het bovenstaande is duidelijk geworden dat de 
Landelijke Organisatie Slachtofferhulp een sterke 
ontwikkeling heeft doorgemaakt en waarschijnlijk 
ook op korte termijn nog zal doormaken. Een groot 
aantal Buro's voor Slachtofferhulp is het afgelopen 
jaar gestart en verkeert nog in een opbouwfase. Ook 
de financiële consequenties en inspanningen kosten 
veel energie. Op dit moment is de financiële basis 
voor de Buro's voor Slachtofferhulp tot 1990 gewaar-
borgd. Een structurele financiering na deze datum 
ontbreekt op dit moment, maar is wel noodzakelijk 
om de slachtofferhulp te ontwikkelen als een vorm 
van integrale hulpverlening op financieel, juridisch, 
sociaal en psychisch gebied, waarvan de kwaliteit 
gewaarborgd is. 

Volledige cijfers over aantallen slachtoffers die 
geholpen zijn, welke vorm van hulpverlening zij 
hebben ontvangen, van welke leeftijd en sekse zij zijn, 
enzovoort, zijn niet te geven. Eerder in dit artikel 
werd al duidelijk gemaakt dat er door de Buro's voor 
Slachtofferhulp in het verleden niet op een uniforme 
wijze is geregistreerd. De toename per jaar van het 
aantal bureaus maakt een vergelijking op jaarbasis 
ook weinig opportuun. 

Sinds juli 1988 is een nieuw registratieformulier 
ontwikkeld door het landelijk bureau van de LOS. 
Sindsdien wordt dit door alle Buro's voor Slachtof-
ferhulp, die gefinancierd worden door de LOS, 
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gehanteerd. Op deze manier zal in de toekomst 
nauwkeuriger het werk van de Buro's geëvalueerd 
kunnen worden. 

Uit de onderzoeken van Barkhuis en Freiburg en 
van De Graaf en Winkel is enigszins een beeld 
ontstaan van slachtofferhulp zoals die gegeven wordt 
door de leden van de LOS. De volgende zaken zijn 
als belangrijkste punten naar voren gekomen. De 
meeste cliënten zijn via de politie met een Buro voor 
Slachtofferhulp in contact gekomen. Deze groep 
bestaat voor het grootste deel uit vrouwen en hiervan 
is het grootste gedeelte boven de zestig jaar. 

Een opvallende uitkomst is dat bij bijna een derde 
van de cliënten een relatie bestaat met de dader en 
dat bij bijna de helft van de cliënten de dader bekend 
is bij aanmelding. Opvallend is eveneens het hoge 
percentage slachtoffers van zedendelicten, in combi-
natie met geweld, waarbij bemiddeling plaatsvindt. 

De groep slachtoffers die éénmaal contact heeft 
met een Buro voor Slachtofferhulp is het grootst. De 
meeste cliënten zijn slachtoffer geworden van een 
vermogensdelict of een gewelds- of zedendelict. De 
meest verleende vorm van hulp bestaat uit informatie 
en/of advies. Verder blijkt dat mannen een andere 
vorm van hulp ontvangen dan vrouwen. Mannen 
krijgen meer informatie en/of advies en minder 
emotionele ondersteuning. 

Samenvattend kan men stellen dat de hoofddoel-
stelling van de LOS, het opzetten van een landelijk 
dekkend netwerk van lokale en regionale Buro's voor 
Slachtofferhulp in Nederland, bijna bereikt is, op 
enkele witte plekken na. Uiteraard zal in de nabije 
toekomst de aandacht zich richten op de kwaliteit van 
de hulp en zal een voortdurende deskundigheidsbe-
vordering noodzakelijk zijn. Ook de aantallen slacht-
offers die geholpen worden, zullen in de nabije 
toekomst toenemen. Duidelijk is in ieder geval dat we 
de groeistuipen inmiddels grotendeels te boven zijn. 

Een structurele vorm van hulp aan een lang 
vergeten en achtergestelde groep begint duidelijke 
vormen te krijgen en sluit aan bij de slogan van de 
LOS: Slachtoffer? U hebt recht op hulp! Bel een 
Buro voor Slachtofferhulp. We hopen dat deze slogan 
ook ná 1990 nog zal klinken. 
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Noten 

' Zie N. Barkhuis en N. Freiburg, 
`LOS-VAST, Projecten voor 
Slachtofferhulp in Nederland. 
Verslag van een landelijke enquête 
1986/1987' (Universiteit van 
Amsterdam, april 1988, PAOW). 
Deze onderzoekers hebben een 
landelijke schriftelijke enquête 
gehouden, opgesteld in samen-
werking met het landelijk bureau 
van de LOS, onder de Buro's voor 
Slachtofferhulp. Deze enquête is 
in november-december 1987 
verzonden naar de toen bestaande 
projecten. De resultaten van het 
onderzoek zijn gebaseerd op 51 
vragenlijsten. Voor dit artikel 
wordt slechts een klein gedeelte 
van de resultaten gebruikt, met 
name hoofdstuk 6 'Hulpver-
lening'. 
2  Zie A.B. de Graaf en F.W. 
Winkel, 'Een Analyse van 
Landelijke Registratie-formulieren 
Slachtofferhulp' (Vrije Universiteit 
Amsterdam, 1988). Lang niet alle 
Buro's voor Slachtofferhulp 
hebben deze formulieren gebruikt 
en de situatie is in de loop van de 
jaren, van 1984 tot en met 1987, 
sterk veranderd. Daarom heeft de 
auteur van dit artikel de resultaten 
van De Graaf en Winkel op 
sommige plaatsen aangevuld met 
commentaar. Dit commentaar is 
gebaseerd op ervaringen opgedaan 
door medewerkers van het 
Landelijk Buro Slachtofferhulp in 
hun contacten met de lokale en 
regionale Buro's voor Slachtof-
ferhulp. 

De vraag naar het aantal 
beroepskrachten dat werkzaam is 
bij een Bureau werd door 48 
Bureaus beantwoord, waarvan er 
negen te kennen gaven zonder 
deze krachten te werken. Dit wil 
dus zeggen dat het totale aantal 
van 148 betaalde beroepskrachten 
werkzaam is bij 39 Buro's voor 
Slachtofferhulp. Dit beeld is  

echter zeer vertekend. Men dient 
in ogenschouw te nemen dat een 
groot deel van deze 39 Buro's 
voor Slachtofferhulp zijn aange-
haakt bij het Algemeen 
Maatschappelijk Werk. Bij deze 
instellingen zijn meerdere 
beroepskrachten werkzaam, maar 
ze verlenen niet allemaal hulp aan 
slachtoffers. De totále personeels-
bezetting is opgegeven, in tegen-
stelling tot het aantal mensen dat 
daadwerkelijk actief is binnen een 
Buro voor Slachtofferhulp. 
4  Ook dit beeld strookt inmiddels 
niet meer met de werkelijkheid. 
Een aantal bureaus dat met 
vrijwilligers werkt, zoals 
Eindhoven, is niet opgenomen in 
de enquête. Eind 1987 en in de 
loop van 1988 zijn meerdere 
nieuwe bureaus gestart die werken 
met vrijwilligers. Daarnaast is een 
aantal bureaus binnen AMW-
instellingen en binnen de politie 
overgegaan op het werken met 
vrijwillige medewerkers. Een 
totaalbeeld valt op dit moment 
nog niet te geven, vast staat wel 
dat het aantal vrijwilligers 
aanzienlijk hoger is dan het aantal 
van 251. Inmiddels werken ruim 
40 Buro's voor Slachtofferhulp 
met vrijwillige medewerkers. De 
schatting op dit moment is dat er 
ruim 600 vrijwillige medewerkers 
verbonden zijn aan de Buro's voor 
Slachtofferhulp. 

De juridisch medewerker van 
het landelijk buro van de LOS is 
op dit moment de verschillende 
Buro's voor Slachtofferhulp aan 
het trainen met betrekking tot dit 
onderwerp. 

Bij schaderegeling en 
(conflict)bemiddeling tussen 
slachtoffer en dader is de samen-
werking tussen de Buro's voor 
Slachtofferhulp en de Reclas-
sering van belang. In veel plaatsen 
is deze samenwerking nog niet 
van de grond gekomen, reden 
waarom het landelijk bureau van 
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de LOS in samenwerking met de 
Nederlandse Federatie van 
Reclasseringsinstellingen in 
december 1988 een studiedag 
organiseert over het onderwerp 
'Schaderegeling en Conflictbemid-
deling' voor medewerkers van 
beide instellingen. Ook Jonna 
Smit (1988) geeft in haar rapport 
aan dat ook vanuit de Reclas-
sering nog niet veel aandacht aan 
deze vorm van hulpverlening 
wordt gegeven. 

Zie Maguire 
Zie Maguire 

9  Uit ditzelfde onderzoek blijkt 
dat 20% een eigen registratiefor-
mulier in gebruik heeft en 14% 
gebruik maakt van formulieren 
zoals die bij andere instellingen 
worden gehanteerd. Tenslotte 
geeft 26% te kennen op een 
andere wijze gegevens van 
cliënten vast te leggen. De 
ervaring leert, denk bijvoorbeeld 
ook aan de RIAGG-perikelen 
rond een eenduidige registratie 
van cliënten, dat het voeren van 
één registratieformulier door alle 
leden van de LOS niet makkelijk 
van de grond komt. Vanaf juli 
1988 hanteren de Buro's voor 
Slachtofferhulp die subsidie 
ontvangen van de LOS het nieuw 
ontwikkelde registratieformulier. 
'" Sinds eind september 1987 
heeft de LOS een samenwerkings-
verband gesloten met de ANWB 
en het Instituut voor Psycho-
trauma om de opvang van 
verkeersslachtoffers gezamenlijk 
van de grond te krijgen. Dit werd 
financieel mogelijk gemaakt door 
het Nationaal Verkeers Veilig-
heids Fonds (N.V.V.F.). 
" In het hier weergegeven 
onderzoek zijn de conclusies 
steeds getrokken over het totale 
aantal binnengekomen formu-
lieren minus de categorieën 'niet 
bekend' en 'niet van toepassing'. 
" Dit wil niet automatisch zeggen 
dat mannen minder hulp nodig 

hebben dan vrouwen. Een rol 
speelt waarschijnlijk ook dat 
mannen minder snel toegeven dat 
ze problemen hebben en dat ze 
hierbij enige vorm van hulp 
kunnen gebruiken. Een ander 
punt is dat het verwijzingsgedrag 
van de politie ook een bepaalde 
invloed kan hebben: zij maken 
vrouwen misschien eerder attent 
op het bestaan van een Buro voor 
Slachtofferhulp en verwijzen 
eerder door naar zo'n bureau dan 
bij mannen het geval is. 
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Slachtofferhulp in de 

praktijk (1) 

Buro Slachtofferhulp Groningen 

Jolien Huisman" 

In Groningen bestaat sinds 1978 de Stichting voor 
Hulpverlening aan Slachtoffers van Misdrijven. Een 
onderdeel van deze stichting is het Buro Slachtof-
ferhulp. Dit bureau heeft momenteel vijftien vrijwil-
ligers voor minimaal twee dagen per week in dienst, 
een full-time coördinator en een part-time administra-
tieve kracht. 

Jaarlijks doen in Groningen ongeveer achthonderd 
slachtoffers van misdrijven een beroep op deze vorm 
van hulpverlening. De helft hiervan heeft slechts 
behoefte aan een eenmalig contact, hetzij door een 
bezoek aan het bureau, hetzij via een telefonisch 
gesprek. De overige vierhonderd cliënten hebben 
meer contacten gedurende een langere periode: 
gemiddeld zes in een periode van tweeënhalve 
maand. 

Van de cliënten is negentig procent door de politie 
attent gemaakt op het bestaan van het bureau. Bij 
aangifte van een misdrijf geeft de verbalisant aan 
betrokkenen een folder van het Buro Slachtofferhulp, 
waarbij uiteraard aan het slachtoffer de keus wordt 
gelaten of hij van het bureau gebruik wil maken. 

In een aantal gevallen vráágt de agent het slacht-
offer of deze behoefte heeft aan hulp. Indien dit het 
geval is, kan er via het geautomatiseerde aangifte-
systeem, na het verbaal, een brief voor het Buro 
Slachtofferhulp uit de printer rollen. Hierin staat wie 
er aangifte deed, terzake van welk misdrijf, of er 
daders bekend zijn en Welke hulp het slachtoffer 
wenst. 

Een dergelijke brief wordt gemiddeld een keer per 
dag gemaakt. Twee á drie maal per week worden 
deze brieven door medewerkers van het bureau bij de 
politie opgehaald, waarna contact wordt gezocht met 

* De auteur is verbonden aan het Buro Slachtofferhulp 
Groningen. 
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de desbetreffende slachtoffers. In dringende gevallen 
belt de politie direct het Buro Slachtofferhulp met het 
verzoek of een slachtoffer nog dezelfde dag kan 
komen of thuis kan worden bezocht. Vooral bij 
oudere slachtoffers en zware geweldsslachtoffers 
komt dit regelmatig voor. 

De hulp die wordt geboden is tweeledig. Enerzijds 
wordt psycho-sociale hulp geboden waaronder moet 
worden verstaan: het zorgen voor eerste opvang, het 
treffen van praktische maatregelen en dergelijke. 
Anderzijds wordt juridische informatie gegeven over 
hoe, waar en welke schade kan worden vergoed en 
over de gang van zaken in het strafproces. 

Aan de hand van onderstaande praktijkgevallen zal 
deze hulpverlening worden geïllustreerd, met name 
voor wat betreft de juridische hulp en begeleiding. 
Het Groningse bureau voor slachtofferhulp onder-
scheidt zich van de meeste andere bureaus in het 
belang dat zij hecht aan juridische begeleiding. Sinds 
1984 zijn juridisch geschoolde medewerkers aange-
trokken, die als taak kregen met name de mogelijk-
heden voor schadevergoeding en de positie van het 
slachtoffer in het strafproces in ogenschouw te 
nemen. Later bleek deze beleidslijn geheel in de geest 
te zijn van de 'Richtlijnen van Vaillant' voor politie 
en justitie. 

Tasroof 

Meneer Van de Berg loopt met zijn polstasje in de 
binnenstad om een nieuwe stereo-installatie te kopen. 
Plotseling rukt een jongeman het tasje met kracht van 
zijn pols. Het hengsel breekt en Van de Berg heeft het 
nakijken! Cheques, portefeuille, leesbril, autosleutels 
en dergelijke zitten in het tasje. Na van de eerste 
schrik bekomen te zijn gaat hij aangifte doen op het 
hoofdbureau van politie. Met de folder stapt hij later 
het bureau voor slachtofferhulp binnen. 'Wat nu, de 
bankrekening is geblokkeerd, de cheques zijn voor 
zeventig procent gedekt tegen diefstal, maar ik heb 
nog veel meer schade. Mijn leesbril kost wel 
vijfhonderd gulderi en de portefeuille is ook ongeveer 
vijftig gulden waard, en dan nog het maken van 
nieuwe reservesleutels voor de auto ...' De 
medewerker van Buro Slachtofferhulp vraagt hem of 
hij een inboedelverzekering heeft. Verbaasd zegt 
meneer Van de Berg: 'Wat heeft dat er nu mee te 
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maken?' Er wordt hem uitgelegd dat veel mensen niet 
weten dat onder een uitgebreide inboedelverzekering 
ook de schadedekking kan vallen als gevolg van 
diefstal met geweld of beroving op straat. Tasroof, 
door de verbalisant gekwalificeerd op grond van 
artikel 312 WvS wordt zonder meer geaccepteerd 
door de verzekeringsmaatschappij. Gelukkig bleek 
voor meneer Van de Berg dat deze tasroof onder zijn 
inboedelverzekering viel, met uitzondering van het 
geld dat hij in zijn portefeuille had, maar dat was 
slechts vijfentwintig gulden. 

Gewapende roofoverval 

Drie elkaar niet kennende slachtoffers van een 
gewapende roofoverval wendden zich tot ons bureau. 
De dader bleek in alle gevallen dezelfde persoon te 
zijn. De slachtoffers hadden door deze ernstige 
ervaring veel praktische en emotionele problemen. Ze 
durfden niet meer terug naar hun werk. Ze onder-
vonden weinig steun en begrip van hun collega's en 
hadden een aantal vragen over de gang van zaken in 
het strafproces. Naast intensieve individuele 
begeleiding door middel van gesprekken heeft het 
bureau deze mensen met elkaar in contact gebracht. 
Het uitwisselen van ervaringen bleek hen veel steun 
te geven. Gezamenlijk hebben zij voor de rechtzitting 
een gesprek gevoerd met de Officier van Justitie. 
Voor alle betrokkenen was het erg verhelderend om 
de consequenties van een dergelijk misdrijf met 
elkaar te bespreken. Dat, ook zonder dat er direct 
bloed vloeit, veel schade aangericht kan worden, 
bleek duidelijk uit het requisitoir van het Openbaar 
Ministerie ter rechtzitting. Het begrip van de 
overheid, in dit geval het Openbaar Ministerie, deed 
de slachtoffers goed en betekende voor hen een 
pleister op de wonde. 

Autoschade 

Meneer Jansen vernielt in een dronken bui de auto 
van mevrouw Van Dijk. Hij bekent de schade te 
hebben aangericht en wil deze wel vergoeden om van 
het gezeur af te zijn. De juridische medewerker van 
het bureau nodigt mevrouw Van Dijk uit en vraagt 
om een schadetaxatie door een garagebedrijf. Daarna 
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wordt meneer Jansen uitgenodigd en vertelt de 
medewerker hem hoeveel schade mevrouw Van Dijk 
heeft aan haar auto. Meneer Jansen vindt het reëel 
dat hij deze schade voor zijn rekening neemt, maar 
zegt dat hij het bedrag niet in een keer kan betalen. 
Er wordt een contract met hem opgemaakt waarin 
staat dat hij zich verplicht tot betaling in vier 
maandelijkse termijnen. Het slagen of mislukken van 
een dergelijke schaderegeling wordt zo spoedig 
mogelijk gerapporteerd aan de politie. Het Openbaar 
Ministerie vindt het van groot belang dat zaken 
waarbij een onderlinge schaderegeling mislukt en die 
behoren tot de categorie veel voorkomende crimina-
liteit verder worden vervolgd. 

Om kwalitatief goede hulp te kunnen bieden 
worden in Groningen uitsluitend vrijwilligers aange-
trokken met een voltooide of bijna voltooide 
opleiding op sociaal of juridisch gebied. De vrijwil-
ligers zijn maatschappelijk werker, stagiaire 
maatschappelijk werk en bijna of pas afgestudeerd 
jurist. Over het algemeen zijn het jonge mensen die 
graag werkervaring willen opdoen om hun positie op 
de arbeidsmarkt te verbeteren. Gezien de beperkte 
financiële middelen van de slachtofferhulp in 
Nederland is dit de enige manier om professionele 
hulp te kunnen verlenen op dit gebied. Hopelijk is in 
bovenstaande voorbeelden aangetoond dat zowel het 
slachtoffer als zijn hulpverlener in de toekomst een 
betere status verdienen. 
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Slachtofferhulp in de 

praktijk (2) 

Stichting Tegen Haar Wil Groningen 

Riekje Kok" 

Stichting Tegen Haar Wil is een hulpverlenings-
projekt voor seksueel misbruikte vrouwen en meisjes. 
De Stichting komt voort uit de Stichting Slachtof-
ferhulp Groningen en is sinds maart 1983 zelfstandig. 
Tegen Haar Wil verleent ambulante hulp, zowel 
individueel als in groepen. Deze hulp wordt verleend 
door betaalde hulpverleensters. Daarnaast werken bij 
de Stichting ongeveer dertig onbetaalde medewerk-
sters ten behoeve van publiciteit, voorlichting, recht 
en onderzoek. Ook biedt de Stichting de mogelijkheid 
tot contacten met lotgenoten. De Stichting wordt tot 
1 januari 1990 gesubsidieerd door de Directie Coördi-
natie Emancipatiebeleid. Of de Stichting na die 
datum verder gesubsidieerd zal worden is tot op 
heden onduidelijk. 

'Ik zou niet weten wat ik met zo'n meisje van 
veertien, dat incest heeft meegemaakt, aan zou 
moeten. Ik vind dat eerlijk gezegd toch wel wat eng. 
Daar kunnen jullie toch veel beter mee omgaan, met 
al die emoties.' Aan deze uitspraak van een 
Groningse Officier van Justitie moest ik denken toen 
me gevraagd werd voor dit themanummer een 
bijdrage te leveren. Het is een eerlijke, maar tege-
lijkertijd ook een zeer onthullende uitspraak, die 
werd gedaan tijdens een overleg op onze Stichting. 
Hij was van mening dat hij niet altijd in hoefde te 
gaan op een verzoek van een slachtoffer van sekueel 
geweld om een mondeling gesprek, bijvoorbeeld na 
een besluit tot seponering. In dat kader deed hij deze 
uitspraak. 

De uitspraak onthult op een aantal punten iets over 
het — impliciete — beleid van het Groningse Arrondis-
sement: 
— Het slachtoffer heeft geen recht op een gesprek met 

* De auteur is klinisch psychologe en coördinatrice van de 
Stichting Tegen Haar Wil Groningen. 
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de officier; haar wordt een gunst verleend als hij op 
haar verzoek hiertoe ingaat. 
— De officier acht zichzelf niet capabel een dergelijk 
gesprek te voeren, indien hij verwacht dat het slacht-
offer emotioneel zal reageren. 
— Zijn eigen onvermogen is in dit geval voor hem een 
reden om van een dergelijk gesprek af te zien. Gezien 
zijn positie hoeft hij de werkelijke reden niet aan het 
slachtoffer mee te delen. Eerder zal hij als reden 
aanvoeren 'dat het toch niets aan de zaak verandert' 
en/of dat het 'gezien de werkdruk niet past binnen de 
prioriteiten van het OM.' 

Voor het slachtoffer betekent deze situatie dat zij 
volstrekt afhankelijk is van de welwillendheid van de 
officier die de zaak behandelt. Ondanks de door het 
Ministerie uitgevaardigde richtlijnen kan zij zich 
nergens op beroepen. De officier is immers niet 
verplicht om haar op de hoogte te houden, laat staan 
om met haar te praten. 

Weliswaar is het beleid per arrondissement zeer 
verschillend, en is bovenstaande uitspraak naar ik 
hoop niet kenmerkend voor het beleid van het 
Openbaar Ministerie in Nederland. Desondanks blijkt 
eruit dat er formeel nog niets is veranderd aan de 
positie van het slachtoffer binnen het strafrecht. Ik 
zou dan ook de stelling willen opperen dat strafrech-
telijke procedures in veel gevallen negatief interfe-
reren met de emotionele verwerking van seksueel 
geweld. 

De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de bovenge-
schetste positie van het slachtoffer binnen het straf-
recht, de mythes en vooroordelen over seksueel 
geweld die ook binnen het justitiële apparaat en in de 
rechtszaal aanwezig blijken te zijn,' en de lengte van 
de strafrechtelijke procedures. 

I3ovenstaande kritiek op justitie is niet nieuw en 
heeft er onder andere toe geleid dat slachtoffers van 
seksueel geweld zich meer gaan oriënteren op de 
mogelijkheden van het civiel recht. Bij Stichting 
Tegen Haar Wil Groningen heeft dit geleid tot een 
veel voorzichtiger beleid rond advisering tot het doen 
van aangifte. Deze opstelling stuit af en toe op 
onbegrip bij politie en justitie. Ik wil mijn stelling 
toelichten aan de hand van het verhaal van Maria. 2  
Haar verhaal geeft tevens een goed beeld van de 
wijze waarop slachtoffers bij Tegen Haar Wil 
geholpen worden. 
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Maria 

Maria kwam op een maandag in een shocktoestand 
binnen bij onze instelling. Enkele weken daarvoor 
was zij op straat door een onbekende man verkracht. 
Zij had hiervan de dag daarna aangifte gedaan, nadat 
zij eerst naar het ziekenhuis was geweest voor een 
medisch onderzoek. Omdat zij geen voorbehoedsmid-
delen gebruikte was haar eerste zorg de mogelijkheid 
van een zwangerschap. Met haar hulp had de politie 
de dader vrij snel gepakt. Na zijn verhoor had zij 
haar verhaal nog een keer tot in details moeten 
vertellen, vanwege tegenstrijdigheden in de verklaring 
van haar en de dader. De dader verklaarde dat zij 
geheel vrijwillig had toegestemd in seksueel contact. 
Zij had de gang van zaken bij de politie weliswaar 
moeilijk gevonden, maar was toch tevreden geweest 
over de wijze waarop ze door de politie was 
opgevangen. 

Oorspronkelijk was zij niet van plan geweest 
verdere hulp te zoeken. Hoewel zij door de 
verkrachting erg geschokt was dacht zij met behulp 
van haar vriendinnen en kennissenkring erover heen 
te kunnen komen. Dit veranderde totaal toen zij na 
enige weken de dader op straat tegenkwam. In paniek 
vluchtte zij naar haar eigen huis en sloot zich daar 
een paar dagen op. Aangezien het niet onmogelijk 
was dat de dader op de hoogte was van haar adres 
was ze ook in haar eigen huis zeer angstig. Omdat het 
weekend was en geen enkele instantie kon bereiken, 
wist ze niet waar ze aan moest kloppen voor hulp. Na 
het weekend kwam ze totaal in paniek bij Tegen Haar 
Wil. 

Bij navraag bleek dat de Raadkamer had besloten 
tot vrijlating van de dader. Het bleek niet mogelijk 
achter de argumentatie te komen omdat de 
Raadkamer niet gerechtigd zou zijn hierover infor-
matie te verschaffen. Duidelijk was wel dat men 
'vergeten' was rekening te houden met de belangen 
van het slachtoffer, zelfs in die mate dat zij niet van 
de vrijlating op de hoogte was gesteld. Niemand had 
de plicht het slachtoffer in te lichten. Het gevolg was 
dat Maria in een toestand van totale paniek zich 
gedwongen voelde hulp te zoeken. Dit ondanks haar 
eerdere wens in haar eigen omgeving het gebeurde te 
verwerken. 

Een ander gevolg was dat Maria zich nergens meer 
veilig voelde, niet in haar eigen huis, niet op straat. 
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Ze was totaal afhankelijk van haar vriendinnen en 
kennissen, die haar bij toerbeurt kwamen halen en 
brengen als zij ergens naar toe wilde. Voor haar was 
dit heel moeilijk te verwerken omdat zij het altijd heel 
belangrijk had gevonden onafhankelijk te zijn en haar 
eigen leven te kunnen leiden. Nadat we samen met 
Maria de mogelijkheden op een rijtje hadden gezet, 
besloot ze tot het aanspannen van een kort geding 
met als eis een straatverbod voor de dader. Op die 
manier zou ze zich in elk geval in haar eigen huis 
veilig kunnen voelen. Haar eis werd ingewilligd, 
hetgeen haar naast veiligheid ook een deel van haar 
zelfvertrouwen teruggaf. Zijzelf had immers een stap 
gezet en met resultaat! 

Helaas had de advocaat van de dader geprobeerd 
haar de schuld in de schoenen te schuiven. Door 
uitdagend gedrag op de dansvloer en drankgebruik 
zou zij de verkrachting hebben uitgelokt. Ook zou zij 
bekend staan als iemand die voor een paar pilsjes wel 
te versieren was. Haar eigen advocate deed pogingen 
de rechter te laten ingrijpen, hetgeen mislukte. In de 
rechtszaal konden ongestraft allerlei vooroordelen 
tegen het slachtoffer geuit worden. 

Het gevolg was een stap terug in het verwerkings-
proces: Maria kreeg opnieuw last van schuldge-
voelens vanwege de verkrachting. Ook in haar eigen 
kennissenkring veroorzaakten de geuite vooroordelen 
wantrouwen, hetgeen tot gevolg had dat ze in eigen 
omgeving minder werd gesteund. Hierdoor was ze 
nog meer aangewezen op professionele hulpverlening. 
In deze periode had Maria wekelijks kontakt met een 
van onze hulpverleensters. De verkrachting had haar 
leven behoorlijk op de kop gezet en een aantal 
pijnlijke ervaringen van vroeger opnieuw opgerakeld. 
Maria had het gevoel dat ze niemand meer kon 
vertrouwen. Ze voelde zich totaal geïsoleerd van alles 
en iedereen en 'wilde het liefst dood'. Ze liep soms 
uren door de stad te dwalen zonder te weten wat ze 
deed, 

Na ongeveer een half jaar slaagde ze erin uit dit dal 
omhoog te klauteren en weer wat greep op haar leven 
te krijgen. Ze ging haar hobbies weer beoefenen, en 
weer aan het werk. Ze leerde een man kennen waar 
ze voorzichtig een relatie mee begon. Ruim driekwart 
jaar na haar aangifte volgde eindelijk de rechtszitting. 
Een moeilijke periode, ook al omdat Maria vreesde 
dat haar nog zo nieuwe relatie niet bestand zou zijn 
tegen de modder die ze over zich heen zou krijgen. 
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De rechtzaak kwam op een moment dat ze weer 
perspectieven zag een nieuwe richting te geven aan 
haar leven. De verkrachting was wat op de achter-
grond geraakt, maar door de rechtszaak werd deze 
episode in haar leven weer actueel. Een paar dagen 
voor de rechtszitting waagde ze het er toch maar op 
haar nieuwe vriend het hele verhaal te vertellen. Haar 
verhaal maakte hem woedend. Op zich is dit niet zo'n 
vreemde reaktie. Voor Maria kwam het echter niet zo 
goed uit, omdat ze bevreesd was voor zijn gedrag 
tijdens de zitting en omdat ze het gevoel kreeg dat nu 
niet haar, maar zijn emoties op de voorgrond stonden. 

De rechtszaak liep voor Maria goed af: de dader 
werd veroordeeld tot gevangenisstraf en omdat ze 
zich gevoegd had als beledigde partij kreeg ze 1500 
gulden schadevergoeding toegewezen. Tot op heden 
heeft Maria dat geld echter nog niet ontvangen. Drie 
jaar na haar verkrachting loopt 'haar zaak' nog 
steeds. Na diverse procedures — een nieuw onderzoek, 
een zaak in hoger beroep — is de dader in cassatie 
gegaan. Telkens als ze van plan was een punt achter 
de zaak te zetten, maakte een volgende stap in de 
strafrechtelijke procedures dit onmogelijk. 'Zo blijf je 
een gedwongen relatie met de dader houden' 
verzuchtte Maria laatst, 'het is alsof je nooit meer van 
hem afkomt'. 

Met het verhaal van Maria heb ik duidelijk willen 
maken hoe strafrechtelijke procedures in kunnen 
grijpen in het proces van emotionele verwerking. 
Vertegenwoordigers van justitie — verantwoordelijk 
voor 'recht doen' — zouden zich dit beter moeten 
realiseren. Dit besef kan een andere houding ten 
opzichte van slachtoffers van seksueel geweld tot 
gevolg hebben, zowel van bij justitie verantwoor-
delijke personen als van 'het justitiële apparaat'. 

Een noodzakelijk middel tot deze verandering is 
een goede samenwerking tussen justitie en hulpverle-
ningsinstellingen. Het is jammer te moeten consta-
teren dat daar waar samenwerkingsverbanden tegen 
seksueel geweld aktief zijn, justitie lang niet altijd 
participeert. Met bovenstaande heb ik het belang 
hiervan willen aantonen, ervan uitgaande dat een 
goede opvang en hulpverlening voor slachtoffers van 
seksueel geweld een gedeelde verantwoordelijkheid 
en een gemeenschappelijk belang is. 
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Noten 

' Deze vooroordelen komen we 
helaas in dezelfde mate tegen in 
civiele procedures, zoals het 
verhaal van Maria laat zien. 
2  Naam en omstandigheden zijn 
dusdanig veranderd dat anoni-
miteit gewaarborgd is, maar de 
kern van het verhaal is daardoor 
niet aangetast. 
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Slachtofferhulp als 

politietaak 

Het Utrechtse trainingsproject als 
organisatie-ontwikkelingsproces 

drs. E.C. Voskuil* 

Inleiding 

Over slachtofferhulp als politietaak is de laatste 
jaren veel gezegd en geschreven. Sinds de erkenning 
van het feit dat de positie van slachtoffers in het 
strafrecht zwak is, is tegelijkertijd de vraag gerezen 
op welke wijze en door wie deze positie verbeterd 
kan worden. De verantwoordelijkheid van de politie 
in deze ligt in zoverre voor de hand, dat artikel 28 
van de Politiewet nadrukkelijk spreekt over 'het 
verlenen van hulp aan hen die deze behoeven'. 
Daarnaast is de politie tijdens de aangifte belast met 
de eerste opvang van slachtoffers; zij vervult als het 
ware een 'EHBO-functie'. 

De laatste tien jaar is in het overheidsbeleid een 
duidelijke tendens waarneembaar om meer aandacht 
te besteden aan slachtoffers. De oprichting van 
commissies en werkgroepen en de verschijning van 
diverse rapporten en nota's getuigen daarvan. Deze 
toegenomen belangstelling van de overheid voor de 
positie van slachtoffers manifesteert zich echter in 
een tijdperk, waarin het strafrechtelijk systeem onder 
sterke druk staat. Stijgende criminaliteitscijfers en 
geringe oplossingspercentages roepen bij slachtoffers 
de vraag op wat men nog van politie en justitie kan 
verwachten. Anderzijds vragen politiemensen zich af 
hoe een stijgende werklast en inkrimpende budgetten 
te rijmen zijn met de extra tijd en aandacht die aan 
slachtoffers moeten worden besteed. 

In dit artikel wordt de vraag behandeld hoe in een 
dergelijk spanningsveld van overheidswege geformu-
leerd slachtofferbeleid in de praktijk gestalte kan 
krijgen. Daartoe wordt de ontwikkeling geschetst van 
het trainingsproject 'Omgaan met slachtoffers en 

* De auteur is psychologe en werkzaam bij de Utrechtse 
Gemeentepolitie. 
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benadeelden' bij de Gemeentepolitie Utrecht. 
Uitgaande van het idee dat slachtofferhulp voor de 
politie niet zomaar een nieuwe taak inhoudt, maar 
tevens bestaande taakopvattingen en werkwijzen doet 
veranderen, is in dit project nadrukkelijk gekozen 
voor een strategie van geplande verandering, ook wel 
organisatie-ontwikkeling genoemd. Daarmee wil zijn 
aangegeven, dat het veranderen veeleer als continu 
proces wordt gezien dan als een incidentele gebeur-
tenis. Organisatie-ontwikkeling is een strategie, 
gericht op het veranderen van opvattingen, attitudes, 
waarden en organisatiestructuren, zodat die beter zijn 
aangepast aan nieuwe omstandigheden en uitda-
gingen. 

Wanneer attituden en overtuigingen in het geding 
zijn, speelt vaak het verschijnsel van 'belief perseve-
rance' een rol. (Nisbett en Ross, 1980) Daarmee 
wordt gedoeld op het verschijnsel dat mensen 
geneigd zijn te volharden in eenmaal ingenomen 
standpunten en opvattingen. Informatie die deze 
standpunten tegenspreekt of ondergraaft, wordt in die 
gevallen genegeerd in plaats van gebruikt om stand-
punten te herzien. Ook bij de implementatie van 
slachtofferhulp in de politie-organisatie wordt men 
bij tegenstanders regelmatig met dit verschijnsel 
geconfronteerd. Incidentele interventies, bijvoorbeeld 
in de vorm van een één- of meerdaagse cursus slacht-
offerhulp, zullen in die gevallen weinig effekt 
sorteren. Alleen door langdurige en systematische 
interventie bestaat een redelijke kans op uiteindelijke 
beïnvloeding van attituden en taakopvattingen. 

Dit artikel handelt niet primair over slachtofferhulp 
als zodanig, maar over het beleid dat gevoerd dient te 
worden om een op slachtoffers gerichte werkwijze bij 
de politie mogelijk te maken. In feite leveren de eisen 
die de laatste jaren op het gebied van slachtofferhulp 
aan de politie worden gesteld een zoveelste bijdrage 
aan de algemene veranderingsproblematiek binnen de 
politie-organisatie. Maatschappelijke en politieke 
ontwikkelingen noodzaken de politie tot een continu 
proces van aanpassing en verandering. Slachtof-
ferhulp als aandachtsveld kan dan geplaatst worden 
in het politieel beleid dat voortvloeit uit het streven 
naar een maatschappelijk geïntegreerd 
politie-apparaat. Klantgerichtheid, kwaliteitszorg en 
intensivering van de relatie politie-publiek zijn in dat 
verband telkens terugkerende thema's. 
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Het ontstaan van de training 

In 1984 was de Utrechtse politie, in haar streven 
naar klantgerichtheid, al enkele jaren bezig met het 
ontwikkelen van een slachtoffergericht beleid. Veel 
activiteiten en initiatieven hadden tot dan toe 
betrekking op de informatievoorziening aan slacht-
offers. Zo ontstonden er folders over slachtofferhulp 
en werden er afspraken met het Utrechtse parket 
gemaakt om `afloopberichten' te sturen naar 
aangevers wier zaak was opgelost. 

Men besefte echter dat deze, veelal administratieve, 
maatregelen niet noodzakelijkerwijs zouden leiden tot 
een kwalitatief betere bejegening van slachtoffers. 
Daartoe werd het vooral ook nodig geacht dat politie-
mensen aan de basis zich nadrukkelijker dan 
voorheen zouden gaan verdiepen in de opvang van 
slachtoffers. Immers, opsporing van strafbare feiten 
en handhaving van de openbare orde (conform art. 28 
Politiewet) werden van oudsher veel gemakkelijker 
dan hulpverlening als politietaken geïdentificeerd en 
ter hand genomen. Ter uitvoering van dit beleidsuit-
gangspunt werd een voorstel van een hoogleraar 
psychologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht in 
projectvorm uitgewerkt. (Bonarius, 1985) Dit voorstel 
vormde het begin van een grootschalige training 
slachtofferhulp binnen de Utrechtse politie, waaraan 
- tot op heden - de gehele Algemene Politiedienst 
(surveillancedienst), alsmede de afdelingen verkeer en 
recherche, hebben deelgenomen. Zo grootschalig is 
de training destijds echter niet begonnen, en met 
opzet niet. 

In het voorjaar van 1985 begon slechts één ploeg 
aan de voorgestelde projectopzet. Gedurende drie 
maanden zouden de ploegleden deze uittesten, onder 
begeleiding van een psychologe. De werkwijze hield 
in, dat onmiddellijk nadat een slachtoffer bij één van 
de ploegleden aangifte had gedaan, hij of zij door een 
tweede ploeglid in een open gesprek geïnterviewd 
werd over de behandeling door de eerste. Op deze 
manier kon men in de dagelijkse werksituatie van en 
met elkaar leren in welke opzichten de opvang voor 
verbetering vatbaar was en in welke opzichten deze 
goed was geweest. De nadruk lag daarbij niet op een 
correctie van de werkwijze van de politie omdat deze 
niet goed zou zijn, maar op het verzamelen van infor-
matie op grond waarvan een professionele houding 
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en werkwijze ten opzichte van slachtoffers verder kon 
worden ontwikkeld. 

Over dit proefproject is destijds uitvoerig gepubli-
ceerd (Bonarius, 1985), zodat hier volstaan kan 
worden met een korte opsomming van de belang-
rijkste uitgangspunten: 
- Project-activiteiten vinden tijdens het dagelijks 
werk plaats Con the job'); 
- Een gedragswetenschapper en een politiefunctio-
naris (kaderlid) begeleiden een ploeg als respectie-
velijk individueel begeleider en groepsbegeleider; 
- Politie-agenten onderzoeken zelf de behandeling 
van slachtoffers door middel van open interviews met 
hen (onder begeleiding van de individueel 
begeleider); 
- Men beperkt zich tot 'eenvoudige gevallen' (kleine 
criminaliteit); 
- Ploegleden praten met elkaar over de invulling van 
hun werk; onderlinge terugkoppeling en uitwisseling 
van ervaringen vinden plaats tijdens tweewekelijkse 
ploegbijeenkomsten (onder leiding van de groepsbe-
geleider). 

De opleidingsmethodiek werd derhalve gekenmerkt 
door een individuele en direkte aanpak naar de 
deelnemende politiemensen toe, door leren op grond 
van casuïstiek en eigen ervaringen, en door discussie 
in plaats van instruktie. 

De veranderingsstrategie werd daarnaast geken-
merkt door kleinschaligheid teneinde het op te starten 
opleidingstrajekt voor zowel leidinggevenden als 
deelnemers beheersbaar te houden, en door de 
nadruk op de verantwoordelijheid van (direkt) 
leidinggevenden om slachtoffergerichte werkwijzen in 
de praktijk te bekrachtigen. Tevens werd veel 
aandacht besteed aan het type interventie dat de 
beoogde ontwikkelingen op gang zou kunnen 
brengen. Blake en Mouton (1979) onderscheiden ten 
behoeve van organisatieverandering een vijftal typen 
van interventie. In casu is gekozen voor een combi-
natie van accepterende, katalytische en confronte-
rende interventiemethoden. Bij accepterende 
methoden is het onderliggende idee dat voor een 
doeltreffende oplossing van werkproblemen soms 
emotionele barrières in en tussen mensen doorbroken 
moeten worden. 

Als slachtofferhulp bij politiemensen op weerstand 
stuit, is het wenselijk dat de oorzaken van die 
weerstand worden uitgesproken, alvorens met de 
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training te beginnen. Het manifest maken van 
weerstanden doet immers recht aan het uitgangspunt 
dat men verschillende taakopvattingen kan en ook 
mag hebben. Men moet vervolgens echter wel in staat 
en bereid zijn om deze met behulp van een training 
als de onderhavige te toetsen en zo nodig aan te 
passen. Het katalytische karakter van de training als 
interventie schuilt in het feit, dat met name door de 
aanwezigheid van de individueel begeleidster op de 
werkvloer een dergelijke ontwikkeling naar slachtof-
fergericht werken kan worden ondersteund en verge-
makkelijkt. Confronterend is de training in die zin, 
dat zij van de betrokkenen (deelnemers en leidingge-
venden) verlangt dat zij de situatie waarin zij werken 
een nieuw aanzien geven. In concreto gaat het hier 
om de herwaardering van de politietaak; het status-
verschil tussen 'boeven vangen' en 'slachtoffers 
helpen' dient te worden opgeheven. 

Een korpsbrede aanpak 

Het proefproject toonde aan dat politietraining `on 
the job' ten behoeve van slachtofferhulp in beginsel 
uitvoerbaar was. Ploegleden vonden de open 
gesprekken met slachtoffers en de terugkoppeling 
daarover naar elkaar stimulerend en interessant, 
althans in beginsel. Slachtoffers bleken namelijk bijna 
allemaal tevreden tot zeer tevreden over de behan-
deling door de politie, zodat de gesprekken na enige 
tijd weinig nieuwe informatie opleverden. Toch 
waren deze gesprekken met slachtoffers op zichzelf 
bijzonder, omdat politiemensen niet gewend waren 
'zomaar' een gesprek met een slachtoffer te beginnen, 
in plaats van met een vooropgezet doel (bijvoorbeeld 
aangifte opnemen). Op deze wijze werd een aanzet 

'gegeven tot de ontwikkeling van een meer persoon-
lijke, sensitieve en flexibele benadering van slacht-
offers. 

Door de korpsleiding werd in de zomer van 1985 
besloten het project voort te zetten, en in de daarop-
volgende jaren korpsbreed uit te breiden. In het 
najaar van 1985 gingen twee ploegen, aan twee van 
de vier districtsbureaus in Utrecht, tegelijkertijd van 
start. De werkwijze zoals die in het proefproject was 
uitgeprobeerd, bleef in grote lijnen gehandhaafd. Wel 
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kwamen er enkele belangrijke beleidsuitgangspunten 
bij: 
— het mag geen 'papieren' project worden, het is een 
project van, voor en door politiemensen aan de basis; 
— uitbreiding naar andere ploegen vindt plaats 
volgens een gefaseerde aanpak (overbelasting voor de 
organisatie vermijden); 
— uitbreiding naar slachtoffers van middelzware 
criminaliteit; 
— uitvoering van wetenschappelijk onderzoek naar de 
effecten van het project. 

De deelnemende ploegen waren na afloop 
wederom van mening, dat de doelstelling en 
werkwijze van het slachtofferproject zinvol waren. 
Toch werden destijds ook al enkele kritische kantte-
keningen bij de gang van zaken geplaatst, zowel door 
de deelnemers zelf als door het projectteam. Met het 
oog op latere ontwikkelingen in het project is het 
belangrijk deze 'obstakels' te noemen. 

Ten eerste werd de voortgang van het project 
gehinderd door een betrekkelijk hoge mate van 
afwezigheid van ploegleden tijdens de diensten. Door 
ziekte, verlofdagen en detacheringen stagneerde het 
aantal gesprekken met slachtoffers en soms moest een 
groepsgesprek worden uitgesteld of afgelast. 
Weliswaar was door de korpsleiding aan het project 
een hoge prioriteit toegekend, maar dat kon in de 
praktijk niet bewerkstelligen dat elk ploeglid in 
voldoende mate bij het project betrokken was. 

Ten tweede signaleerden ploegleden een groot 
contrast tussen de hoge prioriteit die bij de start aan 
het project was toegekend en de geringe belang-
stelling die afdelings- en korpsleiding later hadden 
getoond. In dit opzicht werd onvoldoende ervaren 
dat het veranderingsproces dat door het project was 
ingezet, echt gewild werd door de leiding. 

Ten derde hadden ploegleden behoefte aan meer 
duidelijke richtlijnen. Het ontbreken van duidelijke 
instrukties over de omgang met slachtoffers was voor 
sommigen een bron van frustratie: 'Vertel me nou 
maar gewoon wat ik moet doen'. (NB: De richtlijnen 
Vaillant verschenen pas een jaar later. Overigens 
gaven deze richtlijnen toen wel aan welke verant-
woordelijkheden de politie jegens slachtoffers heeft, 
maar niet hoe daaraan concreet invulling te geven.) 

Ten vierde vonden ploegleden de gesprekken met 
slachtoffers van kleine criminaliteit aan het bureau al 
snel gaan vervelen. Veel liever voerde men 
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gesprekken met 'zwaardere' slachtoffers bij hen thuis, 
omdat men pas dan het gevoel had aan slachtof-
ferhulp te doen. Het projectteam was echter van 
mening dat oefening met eenvoudige aangiften 
noodzakelijk was om in een later stadium met 
zwaardere gevallen adequaat om te kunnen gaan. 
Immers, ook bij eenvoudige aangiften bleek het vaak 
al behoorlijk moeilijk om zich los te maken uit de 
stereotype werkhouding en tevens het gesprek met 
weinig concrete richtlijnen inhoud te geven en te 
structureren. 

Ten vijfde gaven ploegleden aan, dat het streven 
naar integratie van de projectactiviteiten in het 
dagelijks werk niet altijd vlekkeloos was verlopen. 
Gesprekken met slachtoffers hadden een merkbare 
tijdsinvestering gevergd, waardoor men soms aan 
andere taken niet was toegekomen. 

Ten slotte werd tijdens deze projectperiode de 
aandacht van ploegleden regelmatig afgeleid door 
discussies over kleinschaligheid en andere verwachte 
veranderingen in organisatiestructuur en werkom-
geving. 

Een probleemgerichte aanpak 

Enkele van de genoemde obstakels werden aan het 
begin van de derde projectperiode aangepakt, 
waaronder het gebrek aan belangstelling vanuit de 
leiding en de weinig nieuws opleverende gesprekken 
met slachtoffers van kleine criminaliteit. Met 
betrekking tot het laatstgenoemde werd besloten zo 
spoedig mogelijk over te gaan tot het bezoeken van 
slachtoffers van zwaardere delicten, echter niet 
voordat elk ploeglid enkele gesprekken ter oefening 
aan het bureau had gevoerd. 

Naar aanleiding van het geconstateerde gebrek aan 
belangstelling vanuit de leiding werd door het 
projectteam met klem aanbevolen de hoge prioriteit 
inzake klant- en slachtoffergerichtheid beter zichtbaar 
te maken aan de basis. Ploegen moeten ervaren, dat 
hun deelname aan het project bekend is bij en 
gewaardeerd wordt door de leiding; het is derhalve 
belangrijk dat de leiding het voortdurend memoreert 
en betrekt in haar overige werkkontakten met de 
ploegen. 

Om een dergelijke werkwijze te stimuleren werd 
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besloten tot deelname van leidinggevenden aan de 
kadertraining. Deze training was oorspronkelijk 
opgezet om begeleiders en brigadiers aan het begin 
van een projectperiode op hun functie en rol in het 
project voor te bereiden. Met de komst van districts-
chefs en andere leidinggevenden richtte de kader-
training zich nadrukkelijk op het trainen van 
funktionele eenheden. Bonarius (1988) constateert in 
dit verband dat een eenzijdige benadrukking van de 
scholing van individuele politiemensen, zonder 
inachtneming van het noodzakelijke aandeel van de 
sociale omgeving van collega's en leiding, bij 
voorbaat al tot mislukken is gedoemd. Als de 
omgeving zich onvoldoende vereenzelvigt met het 
gewenste beleid, mag men tekorten in de uitvoering 
daarvan (in casu slachtoffergericht werken) niet 
wijten aan de mentaliteit van de agent. Er is dan niet 
zozeer sprake van onwil of weerstand, als wel van 
onzekerheidsreduktie. Om dit te vermijden is een 
eenduidige taakstelling van groot belang. 

De bedrijfsfilosofie ('corporate identity') zou voor 
een ieder duidelijk moeten zijn, in die zin dat men de 
antwoorden weet op de vragen: 'Waar geloven we in, 
waarvoor maken we ons sterk, waar verplichten we 
onszelf toe, en hoe brengen we dat in praktijk?' 
Binnen het politie-apparaat zijn echter de meningen 
over datgene wat kwaliteit van politiewerk inhoudt, 
sterk verdeeld. Men zou in dit verband kunnen 
spreken van een 'identiteitscrisis'. (Kuijvenhoven, 
1987) Bij de implementatie van slachtoffergerichte 
werkwijzen in de politie-organisatie kan en mag men 
dit niet uit het oog verliezen. Het zou 'naïef' 
(Bonarius, 1988) zijn te veronderstellen, dat politie-
mensen een nieuw opgedragen taak zonder meer, of 
na een daartoe dienende opleiding, uit kunnen 
voeren. De uitvoering van nieuwe taken, zoals in casu 
slachtofferhulp, valt of staat met de bekrachtiging 
daarvan op de werkplek. 

De overige, in de vorige periode gesignaleerde, 
problemen (absentie, moeizame integratie en 
aandacht die wordt afgeleid) werden toegeschreven 
aan het `on the job'-karakter van de training en als 
zodanig als onvermijdelijk beschouwd. Het is immers 
inherent aan deze aanpak dat men al tijdens de 
training met beperkingen en problemen zoals die zich 
in de praktijk kunnen voordoen, wordt geconfron-
teerd. De confrontatie tussen nieuwe en bestaande 
taken moet op de werkplek worden opgevangen. 
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Daar zullen dan ook de afwegingen moeten worden 
gemaakt, op grond waarvan slachtofferhulp als 
(nieuwe) politietaak structureel in de dagelijkse 
werkzaamheden kan worden ingepast. Door het 
project niet te isoleren van het dagelijks werk, maar 
het er juist middenin te plaatsen, is het optreden van 
eerdergenoemde problemen dus niet alleen onvermij-
delijk, maar ook noodzakelijk. 

Eveneens moeilijk te beïnvloeden, waren de 
frustraties die voortvloeiden uit het ervaren gebrek 
aan eenduidige instrukties die een correcte opvang 
van slachtoffers zouden kunnen garanderen. Het 
ontbreken van een pasklaar standaardantwoord op de 
vraag waar slachtoffers het meest bij gebaat zijn, en 
de daaruit voortvloeiende noodzaak voor politie-
mensen om deze hulpvraag in elke voorkomende 
situatie opnieuw in te schatten, waren immers twee 
nadrukkelijke uitgangspunten van de training. Het 
eigen inschattingsvermogen van politiemensen diende 
geactiveerd en ontwikkeld te worden, teneinde in 
telkens wisselende situaties aan de verwachtingen van 
slachtoffers tegemoet te kunnen komen. 

In de derde projectperiode gingen vier ploegen 
tegelijkertijd van start. Voor het eerst tekenden zich 
in deze periode duidelijke verschillen af tussen 
politiemensen in hun oordeel over en waardering 
voor de training. Velen vonden de gesprekken met 
slachtoffers aan het bureau zinvol en leerzaam, terwijl 
anderen het een onzinnige tijdsinvestering vonden. 
Over de groepsgesprekken waren de meningen 
eveneens verdeeld. Voor sommigen hadden ze niet 
gehoeven, voor anderen daarentegen boden ze een 
prima gelegenheid om te praten over elkaars werk en 
functioneren. Over de gesprekken bij slachtoffers 
thuis bleef men onverminderd enthousiast. Men 
erkende dat nazorg door de politie in de vorm van 
een nabezoek bij veel slachtoffers in een behoefte 
voorzag. 

'Bewustwording' werd in deze periode een sleutel-
begrip: door het project werden politiemensen zich 
sterker bewust van hun werkwijzen jegens slachtoffers 
en de reacties daarop. Velen gaven aan, dat ze 
aangiftes bewuster opnamen dan voorheen en dat ze 
bewust letten op belevingsaspecten bij de aangever. 
Mede daardoor was men zich meer bewust geworden 
van slachtofferproblematiek in het algemeen. Voor 
een aantal ploegleden gold dit niet. Zij gaven aan dat 
hun werkwijze niet veranderd was en dat het project 
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weinig of geen nieuwe dingen aan het licht had 
gebracht. 

Verdere uitwerking van het beleid 

Alhoewel het project inmiddels een behoorlijke 
organisatiegraad had bereikt, bleef het projectteam 
streven naar een voortdurende ontwikkeling en 
aanpassing van werkwijzen en doelstellingen. De 
oorspronkelijke doelstelling was inmiddels achter-
haald. Deze was tweeledig en luidde: nagaan in 
hoeverre politiemensen weinig gevoelig zijn voor de 
ervaringen van slachtoffers en hen onheus behan-
delen, en, in de mate waarin de eerste vraag bevestigd 
is, de opvang van slachtoffers verbeteren. In 1986 
werd op grond van de met slachtoffers gevoerde 
gesprekken geconstateerd, dat er weliswaar geen 
sprake was van een onheuse behandeling, maar dat er 
op het gebied van kennis, vaardigheden en houding 
nog wel het een en ander te verbeteren viel. Daarom 
werd de doelstelling expliciet gericht op de training 
van communicatieve vaardigheden en de vorming van 
de politionele attitude ten dienste van de opvang en 
behandeling van slachtoffers. Het accent verschoof 
daarmee van (zelf)onderzoek naar deskundigheidsbe-
vordering; het ging weliswaar niet slecht, maar het 
kon beter! 

De gesprekken met slachtoffers aan het bureau en 
bij hen thuis bleven naast elkaar gehandhaafd, 
waarbij de thuisgesprekken niet langer gevoerd 
werden door een collega van de agent die de 
oorspronkelijke aangifte opnam, maar door hem/ 
haar zelf. Hiermee werd beoogd de continuïteit van 
de hulpverlening aan en de individuele betrokkenheid 
van politiemensen bij slachtoffers te verhogen. 
Bovendien werd de procedure hierdoor wat eenvou-
diger, omdat de terugkoppeling tussen de betrokken 
collega's niet meer nodig was; in plaats daarvan 
zorgde de begeleidster voor feedback. 

In een beleidsnotitie (Bonarius, 1986) werd 
wederom het thema van belangstelling en onder-
steuning vanuit de leiding centraal gesteld. Drie 
belangrijke noties werden daartoe aangevoerd. Ten 
eerste werd gesteld dat het project er met behulp van 
gerichte training op de werkplek naar streeft dat 
politiemensen slachtoffers goed kunnen opvangen. 
Ten tweede werd betoogd, dat door een groepsge- 
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wijze uitwisseling van individuele ervaringen met 
slachtoffers het willen helpen bij politiemensen gesti-
muleerd kan worden. Waar het echter uiteindelijk op 
neerkomt, is dat politiemensen slachtoffergericht 
mogen werken, doordat de organisatie hiervoor de 
mogelijkheden schept. Hiermee werd wederom de 
behoefte geuit aan een grotere betrokkenheid bij en 
verantwoordelijkheid voor het welslagen van de 
projectdoelstelling door de leiding. 

Nadat de korpsleiding zich akkoord had verklaard 
met de inhoud en strekking van de beleidsnotitie, 
werd in het najaar van '86 het trainingsproject in vier 
nieuwe ploegen voortgezet. 

De telkens terugkerende kadertraining bleek 
inmiddels in een behoefte te voorzien. Begeleiders, 
ploegbrigadiers en overige projectteamleden en verte-
genwoordigers van staf en management werden er 
geïnformeerd over het project in relatie tot het 
korpsbeleid en over landelijke ontwikkelingen en 
richtlijnen met betrekking tot slachtofferhulp. Voorts 
werden er sociale vaardigheden en vaardigheden voor 
trainers (begeleiders) onder de aandacht gebracht. 
Bovendien werd door middel van discussie een 
slachtoffergerichte houding en betrokkenheid bij alle 
aanwezigen, voor zover mogelijk, gestimuleerd. 

De gesprekken met slachtoffers aan huis werden 
door de deelnemende ploegen wederom zinvol 
gevonden. Wel begon het op te vallen dat veel slacht-
offers maar weinig te melden hadden. Men was 
tevreden over de politie of men relativeerde het eigen 
slachtofferschap. Waarom als politie dan niet 
tevreden achterover geleund? Dat was de - begrijpe-
lijke - reactie van een aantal ploegleden. Toch 
benadrukte het projectteam de unieke functie van 
gesprekken tussen het slachtoffer en de politie. Juist 
omdat verwachtingspatronen van het publiek laag 
zijn ten aanzien van een dergelijke bejegening door 
de politie, is men er vaak aangenaam door verrast. 
Ervan uitgaande dat een verdieping van politiezijde 
in de positie van slachtoffers de relatie politie-publiek 
ten goede komt, met name door direkt met elkaar in 
contact te treden, moet politiemensen geleerd worden 
hoe aan deze contacten vorm gegeven kan worden. 
Daartoe zijn vaardigheden, kennis en inzicht nodig 
die het trainingsproject hen hoopte te verschaffen. 
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De effectmeting 

In deze (vierde) projectperiode werden voor het 
eerst effectmetingen verricht bij de deelnemende 
ploegen. Daartoe werd gebruik gemaakt van slacht-
offer-enquêtes, attituden-onderzoek, participerende 
observatie-methoden, videosimulaties en evaluatievra-
genlijsten. 

Kenmerkend voor het Utrechtse trainingsproject is 
de verwevenheid van training, evaluatie-onderzoek en 
beleidsvorming. Het meten van effecten, als vorm van 
evaluatie-onderzoek, vervult in dit proces een sleutel-
positie, omdat het de informatie aanlevert, op grond 
waarvan zowel training als beleid ontwikkeld kunnen 
worden. Het evaluatie-onderzoek is derhalve geen 
doel op zich, maar een geïntegreerd onderdeel van 
het totale trainingsproject. Met dat doel voor ogen is 
bij de opzet van het onderzoek zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van de voordelen van de gegeven 
trainingssituatie. Longitudinaal onderzoek is bij 
uitstek geschikt voor het volgen van veranderingspro-
cessen; door de lange looptijd kunnen relevante 
ontwikkelingen op de voet gevolgd en beschreven 
worden. Bovendien kan door het `on the job'-karakter 
van de training gedrag in de natuurlijke setting bestu-
deerd worden, hetgeen de externe validiteit van de 
onderzoeksresultaten ten goede komt. Desalniettemin 
moeten de verkregen onderzoeksresultaten met enige 
voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, vanwege de 
afhankelijkheid van gerapporteerd gedrag, de geringe 
beheersbaarheid van onafhankelijke variabelen in de 
praktijk en vanwege de beperkte onderzoeksmogelijk-
heden als gevolg van praktische en ethische overwe-
gingen. Belangrijke uitgangspunten van het 
onderzoek waren: 
- hantering van een gevarieerd, samengesteld meetin-
strumentarium; 
- streven naar een wetenschappelijke aanpak; 
- presentatie van tussentijdse rapportages (ten 
behoeve van beleidsaanpassing); 
- integratie van training en onderzoek. 
Over de aard, opzet en resultaten van het onderzoek 
is elders uitvoerig gepubliceerd. (Voskuil, 1988) In het 
kader van dit artikel volstaat de opmerking, dat tot 
op heden alle deelnemende ploegen participeren in 
het onderzoek, dat in de loop van 1989 zal worden 
afgerond. 

Tijdens elke projectperiode worden aan de deelne- 
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mende ploegen dezelfde meetinstrumenten 
voorgelegd (gestandaardiseerd); tevens worden met 
dezelfde instrumenten controlemetingen verricht bij 
ploegen die op dat moment (nog) niet aan het project 
hebben deelgenomen. Bovendien worden nametingen 
verricht bij ploegen die het project al enige tijd achter 
zich hebben. De 'hamvraag' is immers, of de effecten 
die optreden als gevolg van het project tijdelijk dan 
wel permanent van aard zullen zijn. 

Permanente versus tijdelijke slachtofferzorg 

Vanaf de vijfde projectperiode, in het voorjaar van 
1987, werd de aandacht vooral gericht op de 
toekomst. Hoe kon worden bewerkstelligd dat de 
effecten van de training blijvend zouden zijn, en niet 
na afloop van de projecttermijn zouden verwateren? 
De volgende knelpunten en problemen speelden 
daarbij een rol. 
- Grote verschillen tussen ploegen en ploegleden in 
de acceptatie van het project. 
- Het door sommigen in twijfel getrokken nut van de 
`on the job'-trainingsmethode. Een meerdaagse cursus 
slachtofferhulp leek sommigen effectiever en 
efficiënter. 
- Kritiek vanuit de ploegen op de grote verantwoor-
delijkheid die hen jegens slachtoffers werd toebe-
deeld: 'wij zijn geen maatschappelijk werkers'. 
- De afwezigheid van condities op grond waarvan 
slachtofferzorg binnen de politie ook na het project 
voortgang zou kunnen vinden. 

Naar aanleiding van dit laatste knelpunt was aan 
het eind van de vierde periode de deelnemende 
ploegen verzocht aan te geven hoe zij verder dachten 
te gaan. Hieruit bleek dat velen zich daar nauwelijks 
een voorstelling van konden maken, omdat de hoge 
werklast toch geen gelegenheid voor slachtofferhulp 
zou bieden. Het projectteam constateerde, dat hier 
wederom een verantwoordelijkheid voor de leiding 
lag. Voor nogal wat agenten bleken de beoogde 
veranderingen een vrij grote ommezwaai te impli-
ceren in hun professionele houding, waarin daderge-
richtheid van oudsher altijd centraal had gestaan. Een 
grotere verwevenheid van slachtoffergerichtheid met 
de werkprocessen in de organisatie bleek derhalve 
essentieel, gezien de uiteindelijke doelstelling van het 
project: 'bereiken dat slachtoffergerichtheid een 

68 	Justitiële Verkenningen, jrg. 14, nr. 9, 1988 



herkenbare factor is geworden in het werk van 
agenten, in besprekingen op ploegniveau en in het 
beleid van de districts- en korpsleiding'. 

In deze vijfde periode werd met de deelnemende 
ploegen, maar ook daarbuiten, op beleidsniveau, veel 
aandacht besteed aan de gesignaleerde knelpunten. 
Een halfjaarlijks overleg tussen districts- en project-
leiding werd opgestart. Tevens werd in diverse, reeds 
bestaande overlegvormen (projectteamvergaderingen, 
kadertraining, begeleidersoverleg, stafvergaderingen) 
over deze onderwerpen gesproken. 

In het zoeken naar mogelijkheden tot voortzetting 
van slachtofferzorg na het project, kwam de nadruk 
te liggen op het structureel afleggen van nabezoeken. 
Verschillende districten maakten plannen om dit in 
hun beleid in te passen. Tevens werd de intentie 
uitgesproken om slachtoffergerichtheid voortaan te 
toetsen in functioneringsgesprekken. Langzamerhand 
kwam het gewenste proces van integratie tussen 
training en praktijk tot stand, zij het aarzelend. 
Discussies over het nut van het project werden niet 
langer te pas en te onpas gevoerd en radicale 
afwijzing van het project en zijn doelstellingen kwam 
nauwelijks meer voor. 

De huidige stand van zaken 

Begin 1989 zal het trainingsproject na acht 
perioden worden afgerond. De meeste functies en 
afdelingen binnen het korps die in hun werk met 
slachtoffers te maken krijgen, hebben dan aan de 
training deelgenomen. In totaal zijn er binnen de 
Algemene Politiedienst tot op heden ruim 800 
gesprekken met slachtoffers gevoerd (zie tabel). 
Slachtoffers waren over dit initiatief van politiezijde 
vaak bijzonder enthousiast. Zelf zou men het initiatief 
tot een gesprek vaak niet genomen hebben, omdat 
men eenvoudig niet verwacht, dat de politie openstaat 
voor problemen van persoonlijke aard. Bovendien 
veronderstelt men, dat er veel ernstiger dingen zijn 
waar de politie zich mee bezig moet houden. Men is 
als het ware geneigd de eigen problemen tegenover 
de politie te bagatelliseren. Deze mensen moeten 
soms over een drempel heen om met de politie over 
hun ervaringen te kunnen en durven praten. Voor de 
politie betekent dit, dat zij slachtoffers actief moet 
bejegenen en zelf enige vorm van hulpverlening moet 
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Tabel: Overzicht van het aantal gevoerde gesprekken 

Projectperiode 	Gesprekken aan het bureau 	Gesprekken aan huis 

Pl (voorjaar 1985) 	 41 	 - 
P2 (najaar 1985) 	 68 	 20 
P3 (voorjaar 1986) 	 154 	 37 
P4 (najaar 1986) 	 98 	 54 
P5 (voorjaar 1987) 	 88 	 55 
P6 (najaar 1987) 	 35 	 59 
P7 (voorjaar 1988) 	 - 	 92 

Totaal 484 	 317 

initiëren, in plaats van te verwachten dat men zelf wel 
om hulp vraagt als men deze nodig heeft. Wanneer 
het initiatief van politiezijde komt, wordt dat, getuige 
de Utrechtse ervaringen, in negen van de tien 
gevallen dankbaar aanvaard en aangegrepen voor het 
ventileren van allerlei onzekerheden en emoties. 

Wat hebben vier jaren van intensieve aandacht voor 
slachtofferzorg nu opgeleverd binnen het Utrechtse 
korps? In de eerste plaats hebben de ervaringen 
aangetoond, dat het heel goed mogelijk is individuele 
politiemensen te oefenen in communicatieve vaardig-
heden ten dienste van de opvang en bejegening van 
slachtoffers. Het vereist echter enige inzet van de 
organisatie en de deelnemende ploegen. De 
korpsleiding zal een voorwaardenscheppende rol 
moeten vervullen, terwijl de districtsleiding zorg moet 
dragen voor inpassing in de dagelijkse werkzaam-
heden; de ploegen tenslotte moeten de energie en het 
enthousiasme opbrengen om zich met slachtofferzorg 
bezig te houden, naast allerlei andere - soms spoedei-
sende - taken. 

Een training in slachtoffergerichtheid impliceert 
derhalve, dat van mensen in de organisatie en van de 
organisatie als zodanig een verandering in taakop- 
vatting gevergd wordt. Het onderzoek naar de 
effecten van de training richt zich dan ook vooral op 
de beschrijving van dit ontwikkelingsproces in de 
organisatie. Daarbij gaat het niet alleen om de vraag 
of het gewenste gedrag (slachtoffergericht werken) 
door individuele personen in de organisatie in 
voldoende mate is aangeleerd. Het gaat vooral ook 
om de vraag of de feitelijke uitvoering in de praktijk 
op lange(re) termijn door de organisatie in haar 

70 	Justitiële Verkenningen, jrg. 14, nr. 9, 1988 



beleid voldoende wordt bekrachtigd. Zij moet in staat 
en bereid zijn om de juiste voorwaarden te scheppen 
waaronder slachtoffergerichtheid in de organisatie 
een permanente plaats kan krijgen. Gebeurt dat niet, 
dan is de kans groot dat het in de training aange-
leerde gedrag uiteindelijk in de praktijk verwatert. 
Om deze reden wordt in het trainingsproject veel 
waarde gehecht aan interventies op beleidsniveau. De 
lange looptijd van het project en het feit dat het 
intern, `on the job' wordt uitgevoerd, bieden daartoe 
voldoende gelegenheid. 

Het onderzoek naar de effecten van de training 
beoogt derhalve inzicht te verschaffen in de verande-
ringen die als gevolg van de training optreden in het 
gedrag en de houding van politiemensen, maar 
daarnaast ook in de ontwikkelingen die dientenge-
volge op beleidsniveau plaatsvinden. Samenvattend 
zijn op beide terreinen de volgende effecten gesigna-
leerd. 
- Thuisbezoeken bij slachtoffers in het kader van 
nazorg zijn geïnstitutionaliseerd. 
- Slachtofferhulp is regelmatig onderwerp van 
gesprek in overlegvormen. 
- De kwaliteit van slachtofferzorg wordt getoetst in 
functioneringsgesprekken. 
- Slachtoffergerichte activiteiten worden gemuteerd 
onder de mutatie 'nazorg hulpverlening'. 
- Slachtofferhulp is terug te vinden in werk- en 
beleidsplannen. 
- Er wordt meer bewust en minder routinematig met 
slachtoffers omgegaan. 
- Luister- en gespreksvaardigheden zijn bij veel 
politiemensen verbeterd. 
- Kennis over en inzicht in slachtofferschap is bij 
velen toegenomen. 
- Aangevers zijn vooral lovend over de behandeling 
door (ex)projectploegen. 
- Slachtofferzorg roept steeds minder kritiek en 
weerstand op, en vormt inmiddels een wezenlijk 
onderdeel van het korpsbeleid dat streeft naar een 
(verdere) verbetering van de relatie politie-publiek. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de randvoor-
waarden voor slachtoffergericht werken bij de 
Utrechtse politie inmiddels in redelijke mate zijn 
ingevuld. Volgens McKinsey's `7S-model' wordt het 
functioneren van organisaties bepaald door zeven, 
onderling samenhangende variabelen, te weten: 
strategie, structuur, systemen, significante waarden, 
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sleutelvaardigheden, staf en stijl van management. 
Wil slachtofferhulp bij de politie serieus genomen 
worden, dan moet het passen binnen de daar 
geldende regels, normen en waarden die bepalen wat 
eigenlijke en oneigenlijke politietaken zijn. Voor de 
definitie van slachtofferhulp als eigenlijke politietaak 
is derhalve de volgende invulling van de genoemde 
variabelen noodzakelijk. 
- De strategie van de organisatie kenmerkt zich door 
het streven naar een maatschappelijk geïntegreerd 
politie-apparaat. Wetshantering wordt nagestreefd via 
legitimatie van politie-activiteiten, niet alleen door 
het bevoegd gezag, maar ook door de burgerij. 
- De structuur van de organisatie kenmerkt zich door 
weinig hiërarchische niveaus en door het centraal 	• 
stellen van primaire processen (relatie politie-
publiek). 
- Binnen de organisatie moeten voldoende systemen 
beschikbaar zijn (of gecreëerd worden) die het 
uitvoeren en evalueren van slachtofferbeleid mogelijk 
maken (bijvoorbeeld nabezoeken, mutaties, registra-
tieformulieren enzovoort). 
- Hulpverlening als middel om maatschappelijke 
problemen op te lossen en/of hanteerbaar te maken, 
moet deel uitmaken van de significante waarden in de 
organisatie (opheffing statusverschil 
opsporing-hulpverlening). 
- Aan de verdere ontwikkeling van communicatieve 
vaardigheden bij politiemensen dient uit oogpunt van 
een klantgericht beleid veel belang te worden 
gehecht. 
- Het personeelsbeleid ('staf') dient gericht te zijn op 
verdere ontplooiing en deskundigheidsbevordering 
van medewerkers (human resources management). 
- De stijl van leidinggeven zou (idealiter!) moeten 
worden gekenmerkt door het - zo mogelijk in overleg 
met betrokkenen - vaststellen van eenduidige 
doelstellingen, door positieve bekrachtiging en door 
een direkte betrokkenheid bij primaire processen in 
de organisatie. 

De training als vorm van organisatie-ontwikkeling 

In deze schets van het Utrechtse trainingsproject is 
getracht aan te geven, dat aandacht voor slachtoffers 
binnen het politie-apparaat niet van vandaag op 
morgen te realiseren valt. Er zijn in de praktijk tal 
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van praktische belemmeringen en principiële 
bezwaren, op grond waarvan slachtofferzorg als 
politietaak moeizaam van de grond komt. Wil men 
desalniettemin serieus zoeken naar mogelijkheden om 
aan slachtoffergerichtheid binnen de organisatie vorm 
te geven, dan zal men dus moeten streven naar een 
over langere tijd uitgestrekt, evenwichtig ontwikke-
lingsproces. Het tempo wordt daarbij enerzijds 
bepaald door de mate waarin het nodig is te veran-
deren (gezien de maatschappelijke en politieke 
omstandigheden), en anderzijds door de verantwoor-
delijkheid van de organisatie jegens mensen die in 
dienst zijn genomen op heel andere selectienormen 
dan de huidige. 

Keuning (1982) signaleert dat aan processen van 
organisatie-ontwikkeling vaak belangrijke waarde-
oordelen ten grondslag liggen. Begrip voor de 
gevoelens van de mens en zijn behoeften aan steun, 
waardigheid en zelfverwezenlijking in het werk is er 
een van. In het trainingsproject staat professionali-
sering van politiemensen centraal, niet alleen omdat 
de korpsleiding dat wil, maar ook omdat het zin en 
betekenis verschaft aan de dagelijkse invulling van 
werkzaamheden. Steun voor het openlijk tot 
uitdrukking brengen van verschillen in houdingen en 
gevoelens binnen en tussen groepen (op verschillende 
hiërarchische niveaus) is een ander belangrijk 
uitgangspunt. Discussies en confrontaties tussen 
ploegleden onderling, tussen ploegen en hun districts-
leiding en tussen korpsleiding en projectleiding 
worden door het trainingsproject om die reden geïni-
tieerd en zo nodig begeleid en ondersteund. 

Geloof in de effectiviteit van het openlijk 
bespreken van problemen tussen mensen en 
afdelingen is een derde uitgangspunt, dat nauw met 
het voorgaande samenhangt. Om die reden wordt 
bijvoorbeeld in het trainingsproject veel aandacht 
besteed aan het verschijnsel dat politiemensen vaak 
constateren, dat aandacht van hun kant voor de 
problemen van slachtoffers zou moeten samengaan 
met aandacht vanuit de organisatie wanneer zij zelf 
het slachtoffer worden van de uitoefening van hun 
werk (bijvoorbeeld als gevolg van ME-optredens, 
gevechten of schietincidenten en slecht nieuwsge-
sprekken). 

Dat het invoeren van slachtofferhulp als politietaak 
gezien moet worden als een proces van organisatie-
ontwikkeling, wordt nogmaals duidelijk als Keuning 
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(1982) vervolgens aangeeft op welke uitgangspunten 
men zich veelal baseert bij het in de praktijk brengen 
van organisatie-ontwikkeling: 
- Het veranderen van houding en gedrag kan het 
best worden gerealiseerd door te 'leren'. Daarbij moet 
het oude gedrag worden 'afgeleerd' door de betrok-
kenen te laten ondervinden wat de tekortkomingen 
daarvan zijn. Vervolgens wordt door experimenteren 
een nieuwe gedrags- of handelwijze gevonden. NB: 
Het trainingsproject gaat uit van zelf-onderzoek; 
politiemensen onderzoeken zelf wat slachtoffers van 
hen verwachten en waarin zij eventueel te kort 
schieten. 
- Dit leren is het meest zinvol indien het binnen 
bestaande groepen plaatsvindt in het kader van de 
bestaande werksituatie. NB: Het trainingsproject 
vindt `on the job' plaats. 
- Veranderingen binnen een groep laten andere, 
omringende groepen meestal niet ongemoeid. Het 
veranderingsproces moet ook die groepen omvatten 
die met deze invloed worden geconfronteerd. NB: 
Het trainingsproject wordt korpsbreed uitgevoerd en 
tracht daarbij zowel de deelnemende ploegen als hun 
chefs te beïnvloeden en te veranderen. 
- De rol van een begeleider is voornamelijk gericht 
op het op gang brengen van het bewustwordings-
proces en het vergroten van het probleemoplossend 
vermogen van de organisatie. Naast deze proces-
matige bijdrage is het niet uitgesloten, dat de 
begeleider op punten waarbij de kennis van de 
organisatie te kort schiet, een inhoudelijke bijdrage 
levert. NB: In het trainingsproject vullen de 'indivi-
duele begeleider' en de 'groepsbegeleider' elkaar met 
betrekking tot beide functies aan. Verschillende typen 
interventie (Blake en Mouton, 1979) worden in de 
training gecombineerd. 
- Tijdens het verloop van het proces raakt de organi-
satie steeds beter in staat om veranderingen tot stand 
te brengen en/of te initiëren. NB: Door het weinig 
instructieve karakter van het trainingsproject wordt 
een beroep gedaan op een ieders vermogen en betrok-
kenheid om oplossingen te verzinnen voor het 
vraagstuk hoe slachtofferhulp binnen de politie, 
ondanks een gebrek aan tijd en middelen, optimaal 
gestalte kan krijgen. 
- Als gevolg van het proces van organisatie-ontwik-
keling kunnen veranderingen steeds beter worden 
ingevoerd en neemt de weerstand daartegen af. NB: 
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Evaluatie-onderzoek heeft uitgewezen dat de 
waardering voor en de acceptatie van de training en 
haar doelstellingen langzaam, maar gestaag, 
toeneemt. 

Veranderingen in organisaties zullen alleen kunnen 
optreden als de betrokken personen ertoe gebracht 
kunnen worden hun normatieve oriëntatie ten 
aanzien van oude patronen te veranderen en te leren 
zich aan nieuwe patronen te binden. (Chin, 1979) De 
veranderingsbereidheid van betrokkenen is daarbij in 
de regel zo groot als de mate waarin zij wordt gemoti-
veerd. In het trainingsproject is daarom voortdurend 
gewezen op het belang van positieve bekrachtiging 
van slachtoffergerichte werkwijzen door de leiding. 
Pas wanneer aan slachtofferzorg door de 
politie-organisatie eenzelfde status wordt toegekend 
als aan andere, meer repressieve politietaken, zullen 
politiemensen in staat en bereid zijn om slachtof-
ferzorg serieus te nemen. 
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Slachtofferhulp nieuwe stijl 

bij de Haagse politie 

dr. A. R. Hauber en drs. J. G. A. Zandbergen* 

Inleiding 

Lange tijd telde in de criminologie eigenlijk alleen 
de dader; het slachtoffer kreeg nauwelijks aandacht. 
Geleidelijk aan, maar vooral gedurende de laatste 
tien jaar, komt het slachtoffer meer in de belang-
stelling. Deze ontwikkeling valt niet alleen in 
Nederland maar ook internationaal waar te nemen. 
Zij vindt vanzelfsprekend haar weerslag in de vaklite-
ratuur, waar steeds meer geschriften uitsluitend aan 
het slachtoffer zijn gewijd (zie bijvoorbeeld 
Separovic, 1985). In de praktijk is deze belangstelling 
geconcretiseerd in slachtofferhulpprojecten. Volgens 
informatie van het sinds 1984 functionerende bureau 
'Landelijk Overleg Slachtofferhulp' groeide het aantal 
slachtofferhulpprojecten van dertig in 1985, naar 61 
in 1987 en zeventig in 1988. (Soetenhorst-De Savornin 
Lohman, 1988) 

Een aantal van deze projecten wordt door de 
politie georganiseerd. In die gevallen raakte de 
leiding van deze organisatie ervan overtuigd dat het 
slachtoffer niet langer diende te worden verwaar-
loosd. Zo werd bij de Haagse politie in 1982 een 
slachtofferhulpproject opgezet. Dit resulteerde echter 
nog niet in een daadwerkelijke attitude- en gedrags-
verandering van het politiepersoneel, die 
noodzakelijk is om slachtofferhulp in de praktijk te 
doen functioneren. Om die reden ontstond de 
behoefte aan een experiment waar de slachtofferhulp 
op meer adequate wijze gestalte zou worden gegeven. 

Men realiseerde zich tevens dat het noodzakelijk 
was het betrokken politiepersoneel via cursussen of 
trainingen een meer slachtoffergerichte houding bij te 
brengen. Ook bij andere korpsen besteedt men 

* De auteurs zijn verbonden aan de Afdeling Jeugdrecht en 
Criminologie van de Rijksuniversiteit Leiden. 
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inmiddels meer aandacht aan het bijbrengen van 
vaardigheden inzake het omgaan met slachtoffers. 
(Voskuil, 1987) Dat voortdurende aandacht voor het 
'herscholen' van politiefunctionarissen, in de zin van 
het aanleren van meer slachtoffergericht optreden 
nog steeds geen overbodige luxe is blijkt uit een 
recent onderzoek, waarin verslag wordt gedaan van 
de veelal gebrekkige wijze waarop politiefunctiona-
rissen omgaan met slachtoffers van seksuele delicten. 
(Weistmann en Van de Bunt, 1987; Wtistmann, 1988) 
In dit artikel wordt verslag gedaan van het slachtof-
ferhulpproject bij de Haagse politie, waarmee 
gedurende zes maanden is geëxperimenteerd. 

Het experiment 

Als reactie op de groeiende vraag naar slachtof-
ferhulp heeft de leiding van het Haagse politiekorps 
in 1982 besloten de verantwoordelijkheid te dragen 
voor een slachtofferhulpverleningsproject. In dit 
project — dat onder leiding staat van een coördinator 
— worden slachtoffers die behoefte hebben aan hulp 
doorverwezen naar vrijwillige hulpverleners, die 
vervolgens de begeleiding van de slachtoffers op zich 
nemen. Het gaat hier om een centraal georganiseerde 
hulpverlening, dat wil zeggen dat hulpvragen via de 
coördinator bij de hulpverleners terecht komen. 

In de praktijk ziet de doorverwijzing er als volgt 
uit: nadat een politiefunctionaris behoefte aan hulp 
bij een slachtoffer heeft geconstateerd, belt hij de 
coördinator om het slachtoffer aan te melden. Deze 
neemt contact op met een vrijwilliger die op zijn 
beurt contact opneemt met het slachtoffer. 

Uit een evaluatie die in 1985 is gehouden blijkt dat 
deze manier van doorverwijzing politiefunctionarissen 
onvoldoende stimuleert om iets te doen dat zij nog 
niet eerder hebben gedaan, namelijk zelf het initiatief 
nemen slachtoffers tijdens aangiften door te 
verwijzen. De afstand tussen de slachtofferhulpver-
lening en de politiefunctionaris is te groot gebleken. 
Het aantal doorverwijzingen bleef sterk achter bij de 
verwachtingen. Bovendien werd geconstateerd dat 
politiefunctionarissen door deze manier van werken 
niet meer aandacht voor slachtoffers kregen; de 
veronderstelde slachtoffergerichte houding van het 
politiepersoneel bleek niet aanwezig te zijn, althans 
niet in voldoende mate. 
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Deze bevinding leidde ertoe dat de begeleidings-
commissie slachtofferhulp zich ging bezinnen op de 
doelstelling van slachtofferhulp. Men is gekomen tot 
de volgende formulering: 'Het voldoen aan de eerste 
hulpvraag van slachtoffers van delicten, alsmede 
verkeersslachtoffers, gericht op het verminderen van 
leed, meer specifiek inhoudend het verlenen van 
kortdurende emotionele en praktische bijstand in de 
periode direct na het delict.' (Begeleidingsgroep 
slachtofferhulp, 1987) Tevens heeft de begeleidings-
commissie slachtofferhulp een nieuwe werkwijze 
voorgesteld. Het experiment, dat op basis hiervan op 
beperkte schaal heeft plaatsgevonden is inmiddels 
beëindigd en geëvalueerd. Dit artikel omvat een 
beknopte weergave van de uitkomsten van dit 
evaluatie-onderzoek. 

De belangrijkste verandering die in de nieuwe 
werkwijze is doorgevoerd betreft decentralisatie. Dit 
houdt in dat de vrijwillige hulpverleners direct aan 
een bureau zijn verbonden, waardoor de hulpver-
lening vanuit de bureaus kan plaatsvinden zonder 
tussenkomst van de coördinator. De aanwezigheid 
van de vrijwilligers op de bureaus heeft een aantal 
voordelen: 
— de doorverwijsprocedure is minder omslachtig 
geworden; 
— de hulpverlener zal veelal ter plekke zijn, waardoor 
de tijd die ligt tussen doorverwijzen en hulpverlenen 
wordt verkort; 
— de resultaten van de hulpverlening kunnen direct , 
worden teruggekoppeld naar het politiepersoneel. 
De verwachting was dat door de nieuwe werkwijze 
een samenwerkingsverband tussen politie en 
vrijwillige hulpverleners tot stand komt. Door het 
veelvuldige contact tussen vrijwilligers en bureaube-
manning zou er een voortdurende aandacht voor 
slachtoffers ontstaan, waardoor de politiefunctiona-
rissen zich gemakkelijker een slachtoffergerichte 
houding eigen maken en hulpverlening aan en 
doorverwijzing van slachtoffers gaan zien als een 
vanzelfsprekend onderdeel van hun taak. De basis 
hiervoor werd gelegd in een cursusdag, waaraan in 
principe door alle betrokken politiefunctionarissen 
werd deelgenomen. 

Bij de evaluatie van dit experiment die aan ons (zie 
Hauber en Zandbergen, 1988) was opgedragen 
hebben de volgende vragen centraal gestaan. 
— Wordt de nieuwe aanpak van de hulp aan slacht- 
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offers van delicten door de betrokkenen - slacht-
offers, hulpverleners en politiefunctionarissen - als 
meer bevredigend ervaren dan de oorspronkelijke 
werkwijze? Dat wil zeggen: worden er volgens de 
nieuwe benadering meer slachtoffers geholpen dan 
voorheen en gebeurt dit op een meer bevredigende 
wijze. 
- In hoeverre roept deze nieuwe werkwijze onvoor-
ziene probleemsituaties op en op welke wijze zullen 
deze kunnen worden opgelost. 

De onderzoeksopzet 

Zoals uit de onderzoeksvraag blijkt zijn er drie 
groeperingen rechtstreeks bij het project betrokken, 
namelijk de leden van het politiekorps, vrijwillige 
hulpverleners en de slachtoffers. Om antwoord te 
krijgen op de onderzoeksvragen is het volgende 
evaluatie-onderzoeksmodel ontwikkeld. 

Uitgangspunt vormt steeds het meten van 
verschillen tussen de situatie voor en na het 
experiment. Daarbij komt echter de vraag naar voren 
of er ook verschillen zouden bestaan als het 
experiment niet had plaatsgevonden en hoe groot die 
dan wel zouden zijn. Wij zijn dus geïnteresseerd in de 
vraag welk gedeelte van de gevonden verschillen toe 
te schrijven is aan het experiment. Daarom is de 
experimentele situatie vergeleken met de reeds 
bestaande methode van slachtofferhulp, waarbij de 
hierbij betrokkenen als de zogenaamde controlegroep 
fungeerde. 

De verkregen gegevens zijn te onderscheiden in 
kwantitatieve gegevens - data over aantallen 
verwijzingen in de experimentele en de controlegroep 
voor en na het experiment - en kwalitatieve gegevens. 
De laatste omvatten niet alleen meningen, attituden 
en gedragingen van de direct betrokkenen op een 
bepaald moment, maar ook hun ontwikkeling. De 
gedragingen zijn tijdens het experiment geobserveerd, 
naar de meningen is herhaaldelijk gevraagd en de 
attituden zijn bepaald door speciaal ontworpen 
meetinstrumenten voor en na het experiment, zodat 
ook eventuele attitudeveranderingen konden worden 
vastgesteld. 
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De slachtoffers zijn om ethische redenen door ons 
pas later benaderd — zij moeten tijd hebben om hun 
slachtofferschap eerst wat te verwerken. Hun 
ervaringen met het slachtofferhulp-experiment (S HP) 
spelen uiteraard een centrale rol. Naast het aantal 
doorverwezen slachtoffers gaat het daarbij om de 
vraag of zij meer tevreden zijn dan de controlegroep, 
die via het oude systeem werd doorverwezen. 
Daarnaast speelde de vraag of de doorverwijzing 
meer doelgericht geschiedde. 

De informatie van de slachtoffers is verkregen met 
behulp van deels-gestructureerde schriftelijke inter-
views. Naast vragen met vaste antwoordcategorieën 
werd het slachtoffer ook gelegenheid geboden naar 
eigen inzicht ervaringen te verwoorden. Vanzelf-
sprekend is de lijst interviewvragen slechts verstrekt 
aan diegenen onder de slachtoffers, die daartoe — na 
een verzoek van de korpschef om medewerking — 
toestemming gaven. 

Het experiment is gefaseerd ingevoerd, namelijk 
per 1 oktober 1987 bij een gebiedsgebonden bureau 
(A) dat zich richt op binnenstadsproblematiek, twee 
maanden later bij een taakgerichte afdeling, namelijk 
de verkeerspolitie (B) en nog weer twee maanden 
later bij de afdeling die zich bezighoudt met zware 
criminaliteit (C). Dit betekent dat het experiment 
alleen in geval A een half jaar heeft geduurd; in geval 
B duurde het vier maanden en in geval C slechts twee 
maanden. 

De ongelijke lengte kan onderzoeksmatig als 
minder gewenst worden aangemerkt, omdat daardoor 
geen rekening kan worden gehouden met een gewen-
nings- of internalisatieproces dat de nodige tijd kost. 
De onderdelen hadden in die zin ongelijke kansen 
om de nieuwe situatie tot een succes te maken. Om 
die reden, en ook omdat er niet genoeg vrijwilligers 
beschikbaar waren, hebben de resultaten alleen 
betrekking op de bureaus A en B. Als controlegroep 
hebben twee gebiedsgebonden bureaus met binnen-
stadsproblematiek gefungeerd. 

De resultaten 

De resultaten van het experiment splitsen wij uit 
naar de drie groepen belanghebbenden. Wij behan- 
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delen achtereenvolgens de politie, de vrijwilligers en 
de slachtoffers. 

De politie 

Wij hebben de ontwikkeling van de rol van de 
politie gemeten aan de hand van het aantal doorver-
wijzingen en aan drie exponenten op grond waarvan 
dat resultaat tot stand is gekomen. Het gaat hier om 
de slachtoffergerichtheid, de bereidheid tot samen-
werking en de tevredenheid. Opvallend is de sterke 
stijging van het aantal doorverwijzingen. Tijdens de 
experimentele periode werden 181 slachtoffers 
doorverwezen, terwijl dat er in de overeenkomstige 
periode een jaar daarvoor slechts 27 waren. 

Als indicatoren voor slachtoffergerichtheid 
hanteerden wij onder andere het erkennen van slacht-
offerhulp als een taak van de politie; de kennis die 
politiefunctionarissen hebben van slachtofferhulp; de 
criteria die men bewust hanteert bij het doorverwijzen 
(ernst van de zaak, leeftijd van het slachtoffer en 
mate van emotionaliteit), de bereidheid het slacht-
offer te betrekken bij eventueel doorverwijzen en het 
naleven van de richtlijnen tot het omgaan met slacht-
offers zoals die zijn opgesteld door de procureur-
generaal. 

Ten aanzien van de mate van slachtoffergerichtheid 
constateerden wij in de loop van het experiment een 
duidelijke positieve ontwikkeling. Zo is er meer speci-
fieke kennis aanwezig en de afweging ten aanzien van 
doorverwijzing gaat veel vaker in samenspraak met 
het slachtoffer. De mogelijkheid van doorverwijzen 
naar het SHP is überhaupt een meer vanzelfspre-
kende zaak geworden, terwijl men ook het belang van 
het naleven van de betreffende richtlijnen frequenter 
onderschrijft. Met name op bureau A is men in de 
loop van het experiment slachtofferhulp een 
belangrijke taak van de politie gaan vinden; op 
bureau B was slachtofferhulp voordien reeds een 
vanzelfsprekend onderdeel van de politietaak. De 
directe bemoeienis van de vrijwilligers wordt op 
bureau B als een taakverlichting ervaren, waardoor 
voor de bemanning van dit bureau slachtofferhulp 
relatief een minder belangrijk onderdeel van het werk 
is geworden. 

Het valt nauwelijks te betwisten dat de bereidheid 
tot samenwerking kan worden beschouwd als één van 
de essentiële voorwaarden voor het slagen van het 
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slachtofferhulpexperiment. De centrale vraag is ook 
hier weer, of die samenwerking door de experi-
mentele aanpak is toegenomen. Wij maken onder-
scheid tussen samenwerking van de politie met de 
vrijwilligers en met de slachtoffers. 

Een noodzakelijke, maar niet-voldoende 
voorwaarde voor een goede samenwerking van politie 
en vrijwilligers is dat men elkaar kent. Aangezien men 
bij de experimentele bureaus reeds voor het begin van 
het experiment de vrijwilligers kende, valt er in dit 
opzicht geen verschil te constateren tussen de voor-
en nameting bij de experimentele groep. Men is 
elkaar in de loop van het experiment overigens wel 
beter gaan kennen. Wij konden wel een groot verschil 
vaststellen tussen de experimentele bureaus en de 
controle-bureaus. Bij de experimentele bureaus zijn 
de vrijwilligers bij alle functionarissen bekend, terwijl 
dit bij de controle-bureaus voor slechts twintig 
procent van de bemanning geldt. 

Meer kennis en meer contact met de vrijwilligers 
bleek samen te gaan met een meer uniforme indruk 
van de politie, dat met de vrijwilligers zaken valt te 
doen. Het sterk gegroeide vertrouwen in de vrijwil-
ligers komt naar voren in de toenemende bereidheid 
van de politie om met de vrijwilligers van het SHP te 
overleggen over doorverwezen zaken en om 
knelpunten in bespreking te brengen. 

De meningen van politiefunctionarissen over de 
wijze waarop de hulpverlening kan worden verbeterd 
verschillen per bureau. Twee aspecten worden echter, 
zij het met wisselende frequentie, steeds genoemd, 
namelijk een grotere beschikbaarheid en meer 
deskundigheid. Als de kwantiteit dus weinig meer te 
wensen overlaat, bestaat de neiging hogere eisen te 
gaan stellen aan de kwaliteit van de hulpverlening. 

De samenwerking tussen politie en slachtoffer begint 
bij de aangifte. De kwaliteit van de interactie wordt 
in hoge mate bepaald door de meest machtige partij, 
de politie. Deze kan dan ook verantwoordelijk 
worden gesteld voor een bevredigende samenwerking 
tussen politie en slachtoffer. 

Zoals reeds naar voren kwam bij de rapportage 
over de mate van slachtoffergerichtheid, vormt het 
onderling vaststellen of er behoefte is aan slachtof-
ferhulp een exponent van goede samenwerking. Wij 
hebben kunnen vaststellen dat die samenwerking zich 
in positieve zin heeft ontwikkeld, dat wil zeggen dat 
er sprake is van een meer evenwichtige interactie. 
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Wat de tevredenheid betreft kunnen wij in de loop 
van het experimènt een duidelijke toename consta-
teren. De meerderheid is van mening dat het SHP 
voorziet in een bestaande behoefte van de politie aan 
betere begeleiding en hulpverlening van slachtoffers. 
Wel wordt daarbij nog al eens opgemerkt, dat een en 
ander niet mag leiden tot een taakverzwaring. Verder 
is het merendeel ervan overtuigd dat het imago van 
de politie is verbeterd sinds de nieuwe werkwijze van 
het SHP. Ook de tevredenheid over de wijze waarop 
de opvang is geregeld is duidelijk toegenomen, al 
vindt ruim de helft van de experimentele groep dat de 
politie nog meer hulp zou moeten verlenen. 

Resumerend blijkt de rol van de politie ten opzichte 
van het slachtofferproject in de loop van het 
experiment duidelijk te zijn verbeterd. Kenmerkend 
voor die ontwikkeling zijn: een hogere mate van 
slachtoffergerichtheid, meer samenwerking en een 
grotere tevredenheid. De veranderingen binnen deze 
drie elementen hebben te zamen bijgedragen aan het 
reeds vermelde tastbare eindresultaat, de aanzienlijke 
toename van het aantal doorverwijzingen. 

De vrijwilligers 

In deze paragraaf wordt aan de hand van de mate 
van samenwerking en de tevredenheid beschreven of 
de vrijwilligers hun functioneren in de nieuwe 
werkwijze als positief ervaren. Het derde toetsingscri-
terium slachtoffergerichtheid doet in dit geval niet 
mee, omdat deze instelling wordt voorondersteld. 

Het slagen van het experiment staat of valt met de 
motivatie en de inzet van degenen die de feitelijke 
hulpverlening moeten uitvoeren. Om voor het 
experiment zo gemotiveerd mogelijke vrijwilligers te 
verwerven werd om vrijwillige deelname gevraagd. 
Dit leverde een zestal vrijwilligers op om de nieuwe 
werkwijze uit te proberen. Deze toch al bescheiden 
bezetting van de vrijwilligersposten dunde in de loop 
van het experiment uit. Aan het eind waren er van de 
zes vrijwilligers nog maar vier over. 

Wat de samenwerking met de politie betreft, kan 
worden gesproken van een duidelijke verbetering. De 
vrijwilligers hadden het gevoel voor vol te worden 
aangezien. Zo wordt het overleg met de politie 
duidelijk als positief tot zeer positief ervaren, een 
heel verschil met een half jaar geleden. Dit geldt 
evenzeer voor het bespreken van knelpunten met de 
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politie. Ook overheerst het standpunt dat de goede 
samenwerking van het SHP met de politie de 
hulpverlening ten goede zal komen. Men ziet deze 
zelfs als een vereiste voor een geslaagd slachtoffer-
hulpproject. 

Ook ten aanzien van tevredenheid is men onmis-
kenbaar positiever dan een half jaar geleden. Hierbij 
valt te denken aan de huisvesting — op de bureaus 
beschikken de vrijwilligers nu over een eigen ruimte — 
en het werken vanuit het bureau. Het enige aspect 
waarover de vrijwilligers minder positief zijn vormt 
het werken zonder geldelijke beloning (hooguit wordt 
een onkostenvergoeding gegeven). Waarschijnlijk 
spelen de minder vrijblijvende rol en de hogere 
werkbelasting tijdens het experiment hierbij een rol. 

De slachtoffers 

Zoals al naar voren kwam, is het aantal doorver-
wijzingen sterk gestegen. Nemen wij alle Haagse 
bureaus samen, dus zowel experimenteel als niet-
experimenteel, dan zien wij een stijging van 147 naar 
376 doorverwijzingen. Deze laatste stijging komt 
vrijwel geheel voor rekening van de experimentele 
bureaus. 

In de eerste plaats zijn wij nu geïnteresseerd in 
persoonskenmerken van de cliënten van het SHP en 
in de tweede plaats naar hun oordeel over de 
verleende hulp. Het gaat dan om slachtoffers die in 
de experimentele maanden zijn doorverwezen door 
de experimentele bureaus en om slachtoffers die in 
dezelfde periode via de oude manier van werken zijn 
doorverwezen. 

Wij beschikken in totaal over informatie van 104 
respondenten, waarvan tweederde deel van het 
vrouwelijk geslacht. Kennelijk hebben vrouwen meer 
kans om te worden doorverwezen, zeker als wij 
daarbij bedenken dat meer mannen dan vrouwen 
aangifte doen. Wat de leeftijdsverdeling betreft, is het 
opvallend dat ruim de helft ouder is dan zestig jaar. 
Daarnaast is het opmerkelijk dat in de nieuwe 
werkwijze juist ook jongeren worden doorverwezen. 
Dit impliceert dat, hoe ouder men is, hoe groter de 
kans is dat men wordt doorverwezen. Dit geldt zowel 
voor mannen als voor vrouwen. Dit is des te opmer-
kelijker, omdat de kans op slachtofferschap kleiner is 
naarmate men ouder wordt. Veruit de meeste cliënten 
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zijn alleenstaand. Dit gaat in sterkere mate op voor 
vrouwen dan voor mannen. 

Combineren wij de persoonskenmerken leeftijd, 
geslacht en het al dan niet alleenstaand zijn, dan is de 
belangrijkste bevinding dat binnen de groep vrouwen 
de ouderen overheersen en dat binnen die groep 
oudere vrouwen de alleenstaanden verreweg de 
belangrijkste plaats innemen. 

Kijken wij naar de aard van het misdrijf waarvan 
men slachtoffer is geworden, dan blijkt in geval van 
mishandeling of inbraak het meest te worden 
doorverwezen naar het SHP. Bovendien blijken de 
voor deze misdrijven doorverwezen slachtoffers voor 
meer dan de helft uit ouderen, en dan meestal 
vrouwen te bestaan. Maken wij een onderscheid 
tussen oude en nieuwe werkwijze dan kan worden 
vastgesteld dat deze tendenties in versterkte mate 
gelden voor de nieuwe werkwijze. 

Als wij de behandelde variabelen geslacht, leeftijd 
en het al dan niet alleenstaand zijn in samenhang 
brengen met het type delict, dan krijgen wij het 
volgende beeld. De toename van het aantal doorver-
wijzingen is afkomstig uit twee groepen, namelijk 
niet-alleenstaande jongeren, zowel mannen als 
vrouwen, die het slachtoffer werden van zware 
delicten, en alleenstaande oudere vrouwen die het 
slachtoffer werden van relatief lichte delicten als 
zakkenrollen. 

Wij hebben de slachtoffers gevraagd hun oordeel 
over de ontvangen hulp uit te drukken in een 
schoolcijfer. Het gemiddelde cijfer van alle slacht-
offers is 7,8. Blijkbaar is men over het algemeen 
tevreden tot zeer tevreden met de verleende hulp. Er 
bestaan geen verschillen tussen de gemiddelde 
schoolcijfers van de oude en de nieuwe werkwijze. In 
eerste instantie heeft de nieuwe werkwijze dus geen 
effect op de inhoud van de hulpverlening, deze blijft 
kwalitatief hetzelfde. 

Er is geen verschil gevonden in de beoordeling 
door mannen en vrouwen. Wel hebben wij een 
samenhang kunnen vaststellen tussen de leeftijd van 
de respondenten en de gegeven cijfers. Hoe ouder 
men is, hoe hoger het cijfer dat men geeft. Ook valt 
een sterke samenhang te constateren tussen beoor-
deling en de verkregen emotionele ondersteuning. 
Personen die emotionele hulp hebben ontvangen 
geven systematisch een hoger cijfer dan personen die 
deze ondersteuning niet kregen. 
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Het is niet gebleken dat tussen slachtoffers van 
bepaalde typen misdrijven verschil bestaat in gegeven 
cijfers. Dus geweldsslachtoffers en vermogensslacht-
offers zijn ten opzichte van elkaar niet meer of 
minder tevreden met de hulpverlening. 

Het geheel overziende is het verheugend te consta-
teren dat viervijfde van de respondenten tevreden is 
met de hulpverlening. Hartelijkheid, snelle directe 
hulpverlening, het goed kunnen luisteren van de 
vrijwilligers zijn enkele kenmerken van de hulpver-
lening die hogelijk worden gewaardeerd. 

Tot slot een enkel woord over de ontevredenen, die 
19% van de doorverwezen slachtoffers uitmaken. Het 
aantal jongeren onder hen blijkt duidelijk oververte-
genwoordigd. Zij verwijten de vrijwilligers een zekere 
oppervlakkigheid. De indruk bestaat dat een deel van 
de ontevredenen niet het materiële succes heeft 
gekregen dat zij hadden verwacht. Deze teleurstelling 
wordt dan gemakkelijk afgereageerd op de hulpver-
leners, die niet verantwoordelijk zijn voor beslis-
singen inzake het al dan niet toewijzen van schade-
vergoedingen. 

Discussie 

Heeft het experiment nu aan de eerder genoemde 
verwachting voldaan? In kwantitatieve zin blijkt dit 
inderdaad het geval; het aantal doorverwijzingen 
is immers aanzienlijk toegenomen. 

Ingewikkelder is het om duidelijke uitspraken te 
doen over een eventuele verbetering van de kwaliteit 
van de slachtofferhulp. Bij de politie is een ontwik-
keling te bespeuren in de richting van een hogere 
mate van slachtoffergerichtheid en een toenemende 
bereidheid om soms zelfs op enthousiaste wijze 
samen te werken met de vrijwilligers, terwijl ook de 
tevredenheid over het SHP bij het merendeel van de 
politiefunctionarissen onmiskenbaar is toegenomen. 

De vrijwilligers hebben de nieuwe werkwijze ook 
als heel positief ervaren. Zij hebben het gevoel door 
hun aanwezigheid op de bureaus meer direct te 
worden betrokken bij het proces van doorverwijzing. 
Hen geeft het regelmatig overleg met de politie veel 
meer dan vroeger het gevoel er echt bij te horen. 

Voor de slachtoffers betekent de nieuwe werkwijze 
een verbetering in die zin dat aanzienlijk meer 
mensen worden geholpen; groeperingen die er 
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vroeger nauwelijks aan te pas kwamen zoals jongere 
mannen en vrouwen en slachtoffers van wat minder 
ernstige delicten hebben nu ook kans om te worden 
doorverwezen en slachtofferhulp te ontvangen. 

In kwalitatief opzicht kan echter nauwelijks veran-
dering worden verwacht, aangezien het dezelfde 
vrijwilligers zijn die de hulp verlenen als voorheen in 
de oude situatie. Er dient echter geen misverstand 
over te bestaan dat de slachtoffers in het algemeen 
tevreden tot heel tevreden zijn over de hulpverlening. 
Een verschil met de oude werkwijze is dat men in de 
nieuwe werkwijze gemiddeld wat sneller wordt 
geholpen. 

Zoals was te verwachten, anders hadden wij het 
niet verwoord in de probleemstelling, heeft de nieuwe 
werkwijze ook enkele onvoorziene probleemsituaties 
opgeroepen. De grote toename in het aantal doorver-
wezen slachtoffers heeft als gevolg dat de werkbe-
lasting van de vrijwilligers zodanig is toegenomen dat 
die de grenzen heeft bereikt, of misschien zelfs 
overschreden van wat men aan vrijwilligers mag 
vragen. Dit proces kan alleen worden omgebogen 
door meer vrijwilligers aan te stellen. Tot dusverre is 
men er slechts in geslaagd de vrijgekomen plaatsen 
op te vullen. 

Dit gegeven impliceert dat als de nieuwe werkwijze 
over geheel Den Haag zou worden uitgebreid — en de 
werkwijze leent zich er stellig voor — daarvoor dertig 

vijfendertig vrijwilligers nodig zouden zijn. Het 
werven van een dergelijk aantal vrijwilligers zal 
aanzienlijke inspanningen vergen. Mocht dat lukken, 
dan doemt onmiddellijk een nieuw probleem op, 
namelijk de begeleiding van die groep. In het 
algemeen geldt dat hoe groter de groep vrijwilligers, 
hoe uitgebreider de begeleidingstaak. Het is 
waarschijnlijk dat deze niet door slechts één persoon 
kan worden verricht. Ervaringen uit het verleden 
ondersteunen deze opvatting. De grote knelpunten 
zijn dus een tekort aan vrijwilligers en een tekort aan 
begeleiding en coördinatie. Een en ander zou kunnen 
worden opgevangen door het gaan betalen van de 
hulpverleners. Ontbreekt de mogelijkheid voor enige 
geldelijke beloning dan blijft er geen andere 
mogelijkheid over dan om heel geleidelijk tot 
uitbreiding van de nieuwe werkwijze over te gaan. 
Het aantal vrijwilligers dient steeds bepalend te zijn 
voor het tempo waarmee de uitbreiding geschiedt. 

Men moet zich realiseren dat de kwaliteit van de 
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hulpverlening dient te worden bewaakt en nimmer 
ten offer mag vallen aan de kwantiteit. Het is daarbij 
van het grootste belang het proces van stimulering en 
begeleiding van de bemanning met betrekking tot de 
slachtofferhulpverlening onverminderd voort te 
zetten. 
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Slachtoffers van 

bankovervallen 

Opvang binnen het bedrijf 

drs. C.H.D. Steinmetz, drs. M. Hofman, 
drs. R.J. Kleber* 

Inleiding 

Werken staat voor veel Nederlanders gelijk aan 
geldverdienen. Daarnaast brengt het nog een aantal 
andere zaken met zich mee die de levensvreugde en 
het individuele welzijn doen toenemen, zoals sociale 
status en contacten buiten de privé-sfeer. Werknemer 
zijn houdt echter ook in dat men moet leven met de 
druk van het werk. Als deze te groot wordt kunnen 
daar spanningen uit voort komen (Winnubst, 1988) 
die uiteenlopende psychosomatische en psychosociale 
klachten tot gevolg kunnen hebben. Deze spanningen 
kunnen bezien vanuit een bedrijf het gevolg van 
exogene en/of endogene factoren zijn. Endogene 
factoren zijn bijvoorbeeld conflicten met collega's of 
een zeer zware werkbelasting. Exogeen is bijvoor-
beeld een ongeluk of een misdrijf tijdens de uitoe-
fening van het werk. 

In dit artikel gaan wij in op een steeds frequenter 
voorkomend type bedrijfsongeval: namelijk een 
overval of gijzeling van werknemers bij geldinstel-
lingen, winkels en grote warenhuizen. Vooral sinds 
1973 vertoont het aantal overvallen op geldinstituten 
en geldtransporten een stijgende lijn. Vergeleken met 
1973 is er sprake van een verdriedubbeling, namelijk 

* C.H.D. Steinmetz is directeur van het Instituut voor 
Psychotrauma en senior onderzoeker bij het WODC; M. 
Hofman is als psycholoog verbonden aan het Instituut voor 
Psychotrauma; R.J. Kleber is eveneens als psycholoog 
verbonden aan het Instituut voor Psychotrauma en is tevens 
docent aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Het 
schrijven van dit artikel is mogelijk gemaakt door de Neder-
landse Spaarbank Bond; het artikel is gebaseerd op een 
lezing voor Hoofden Personeelszaken van de Nederlandse 
Spaarbank Bond. 
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van 116 tot 383 gevallen per jaar. Bij benzinestations, 
grootwinkelbedrijven, andere bedrijven en woningen 
zien we in dezelfde periode een zesvoudige toename 
van het aantal overvallen, namelijk van 153 tot 1017. 

Enkele duizenden werknemers zijn tot op heden 
betrokken geweest bij een overval. (Van der Heijden, 
1988; zie bijlage rapport van de werkgroep Justitie, 
1988) De slachtoffers worden daarbij soms bedreigd 
(60%), geslagen, gekneveld en opgesloten (6%-9%), 
verwond of vermoord (6%). Daarnaast kan worden 
geconstateerd dat ruim tweederde van de slachtoffers 
gedurende een lange periode psychosociale klachten 
ondervindt ten gevolge van een dergelijke gebeur-
tenis. Bij een aantal slachtoffers, naar schatting 18% 
(Kilpatrick e.a., 1987), resulteert dit in blijvende 
stoornissen. 

Door direct na de schokkende gebeurtenis slacht-
offers adequaat op te vangen middels een hulpverle-
ningsprogramma zijn stoornissen te voorkomen. 
(Kleber en Brom, 1987) Het bieden van hulp in een 
vroeg stadium heeft een secundair preventieve 
werking. Deze is gericht op het verminderen van de 
prevalentie van psychosociale stoornissen. Secundaire 
preventieprogramma's pogen de duur van de psycho-
sociale stoornissen te bekorten middels vroegtijdige 
onderkenning en vroegtijdige behandeling. (Caplan, 
1964) 

Een hulpverleningsprogramma voor overvalslacht-
offers dat aan de eisen van secundaire preventie 
voldoet, wordt in dit artikel besproken. Aan de 
beschrijving van dat programma gaat een uiteen-
zetting vooraf over de overval zelf en de gevolgen van 
die overval voor slachtoffers en omstanders. Los 
daarvan wordt bij dit onderwerp uiteengezet hoe 
groot de kans is voor personeel van geldinstellingen 
om als slachtoffer of omstander betrokken te raken 
bij een overval. Bij het opzetten van een hulpverle-
ningsprogramma verdient het aanbeveling om 
rekening te houden met dit type victimologische 
risicofactoren. 

De overval 

In deze paragraaf komt aan de orde wat men zich 
moet voorstellen bij een (gewapende) overval of 
gijzeling: wat gebeurt er, wie zijn de daders, hoe 
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raken de slachtoffers bij de gebeurtenis betrokken en 
wat is hun reactie? 

Er is in Nederland nauwelijks systematisch 
onderzoek verricht naar bovengenoemde onder-
werpen. We zijn aangewezen op dossieronderzoek dat 
door de Centrale Recherche Informatie Dienst is 
verricht (Van der Heijden, 1988) en op materiaal dat 
is ontleend aan processen verbaal bij de Haagse 
politie. (Van Andel en Steinmetz, 1988) De meest 
uitgebreide gegevens over overvallen waar wij over 
konden beschikken, zijn gegevens ontleend aan 
Canadees onderzoek naar de gevolgen van 
overvallen. (Gabor e.a., 1987) 

Allereerst is van belang te weten waarin overvallen 
op geldinstellingen verschillen van andere overvallen. 
Aan de hand van de resultaten van een misdaad-
analyse op processen-verbaal zullen we op deze vraag 
een antwoord geven. (Van Andel en Steinmetz, 1988) 
Overvallen op geldinstellingen zijn onder te brengen 
in een algemene typologie. Van Andel en Steinmetz 
(1988) onderscheiden vier clusters: berovingen in de 
privésfeer, straatroof, tasroof en tenslotte roofover-
vallen op het werk. Uit de processen-verbaal bij de 
Haagse politie blijkt dat tasroof en straatroof het 
meest frequent voorkomen. In vergelijking tot andere 
typen overvallen is bij een overval op het werk vaker 
een wapen aanwezig en is de kans groter dat het 
slachtoffer daarbij letsel oploopt. Uit deze misdaad-
analyse blijkt dat een overval op het werk in verge-
lijking tot andere typen overvallen meer door één 
dader wordt gepleegd en merendeels plaatsvindt in 
het centrum van een stad. 

Deze gegevens krijgen meer betekenis als zij in het 
kader worden geplaatst van de 'gelegenheidstheorie' 
(Van Dijk en Steinmetz, 1982, 1984), waarbij wordt 
uitgegaan van routinematige activiteitspatronen. 
(Cohen en Felson, 1979) Volgens deze theorie steelt 
de dader wanneer hij daartoe in de gelegenheid 
wordt gesteld, met andere woorden wanneer het 
object van diefstal in ruime mate voorkomt. Dat 
betekent dat diefstal pas interessant wordt bij een 
voldoende aantal (publiekelijk) uitgevoerde geldhan-
delingen. Vervolgens gaat een dader sneller tot 
diefstal over naarmate het begerenswaardige object 
gemakkelijker te verkrijgen is. 

Wanneer het materiaal van de Centrale Recherche 
Informatie Dienst (Van der Heijden, 1988) wordt 
bekeken vanuit dit gelegenheidsperspectief, ontstaat 
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het volgende beeld: het merendeel van de overvallen 
vindt plaats in de provincies Noord-Holland en Zuid-
Holland, daarnaast in Noord-Brabant, Gelderland en 
Limburg. Voornaamste doelwit zijn de geldinstel- 
lingen in de kleinere steden. In grotere steden worden 
weer meer geldtransporten overvallen. Dagen waarop 
relatief veel overvallen voorkomen zijn vrijdag en 
maandag. De helft van de overvallen wordt gepleegd 
tussen 8 en 11 uur 's morgens. 

Bij ruim twee vijfde van de overvallen wordt de 
kassier direct bedreigd. Daarnaast komt het voor dat 
personeelsleden en/of cliënten onder druk worden 
gezet om een derde (bijvoorbeeld een kassier) te 
dwingen geld af te staan. Eveneens veel voorkomend 
is de zogenaamde openingsoverval; de dader laat zich 
de avond van te voren insluiten om vervolgens vroeg 
in de ochtend toe te slaan. Bij vrijwel alle overvallen 
wordt gebruik gemaakt van wapens: vuurwapens, 
slagwapens, bedwelmingsmiddelen, explosieven of 
namaakwapens. Meestal zijn de daders van het 
mannelijk geslacht en opereren ze met zijn tweeën. Ze 
zijn meestal afkomstig uit de regio en vaak zelfs uit 
de directe omgeving van de plaats waar de overval 
wordt gepleegd. 

Dat de overvallen voornamelijk in de Randstad 
plaatsvinden komt overeen met het gegeven dat hier 
in vergelijking met de rest van Nederland de meeste 
(publiek) uitgevoerde geldhandelingen voorkomen. 
Ook het feit dat de meeste overvallen binnen 
kantooruren worden gepleegd wijst erop dat de routi-
nepatronen van geldinstellingen en werknemers 
bepalend zijn voor het voorkomen van overvallen. 
Deze bepalen het moment en de wijze waarop de 
overval plaatsvindt. Bepaalde modaliteiten zijn 
duidelijk populairder dan andere, waaruit kan 
worden afgeleid dat deze voor de dader makkelijker 
uitvoerbaar zijn. Indien de beveiligingsmaatregelen 
bij geldinstellingen worden verzwaard zal dit naar 
alle waarschijnlijkheid betekenen dat het aantal 
overvallen thuis en op straat zal toenemen. 

Het slachtoffer 

Het is opvallend dat, hoewel de aandacht voor 
slachtoffers groeiende is, in Nederlandse studies 
nauwelijks gesproken wordt over degenen die bij de 
overvallen betrokken raken: de slachtoffers en de 
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omstanders. Vandaar dat we aan de hand van 
Canadees onderzoek zullen aangeven wat de 
gevolgen van een overval zijn voor slachtoffers en 
omstanders. (Gabor e.a., 1987) Dit onderzoek werd 
uitgevoerd in Quebec en is gebaseerd op mondelinge 
gesprekken met 182 willekeurige slachtoffers en 
omstanders uit de (voornamelijk) kleine middenstand. 
(Gabor e.a., 1987) 

Opdat duidelijk wordt hoe een overval of gijzeling 
wordt verwerkt, plaatsen we de resultaten van Gabor 
e.a. in het theoretische kader van de zogenaamde 
schokverwerkingsbenadering of psychotraumabena-
dering die is gebaseerd op de bundeling van vele 
inzichten (Taylor, 1983; Lifton, 1980; Parkes, 1965; 
Rothbaum, Weisz en Snyder, 1982; Freud, 
1919/1947) in het werk van Kleber e.a. (1986) en 
Horowitz (1986). Met name bij Kleber e.a. (1986) 
wordt een brug geslagen tussen de psychodynamische 
visie op het omgaan met problemen en de moderne 
theorievorming over stress en stresshantering. (Brom 
en Kleber, 1986) 

Centraal staat de notie dat een overval voor de 
betrokkenen een ervaring is van grote machteloosheid 
en ontwrichting van de normale zekerheden van het 
bestaan. Van het ene moment op het andere wordt 
men geconfronteerd met een levensbedreigende 
situatie. Slachtoffers ondergaan op dat moment 
heftige emoties, zoals verbazing, angst, woede, 
verlamming, verlies van controle en onverschilligheid. 

Volgens Gabor e.a. is woede kenmerkend voor een 
bepaalde groep slachtoffers. Woede blijkt bij deze 
groep slachtoffers samen te gaan met verzet tegen de 
dader(s) (31%). Verzet tegen de daders en dus woede 
komt vooral voor bij slachtoffers die vaker zijn 
overvallen. Dat zij nogmaals worden overvallen 
maakt hen zo boos dat zij niet bereid zijn om zich 
zonder meer bij de eisen van de daders neer te 
leggen. Het geweld escaleert daardoor. Een bekend 
criminologisch gegeven is dat weerstand van slacht-
offers bij de daders meer geweld oproept. (Block, 
1977) 

De meeste slachtoffers zijn volgens Gabor e.a. 
tijdens en na de overval vooral verbaasd (76%). Zij 
ervaren heftige gevoelens van angst (55%), om dood 
te gaan, om letsel op te lopen en angst voor de 
reacties van de dader. De gevoelens van angst en 
machteloosheid zijn zo groot dat zij in eerste instantie 
worden afgehouden. Het slachtoffer is verbijsterd en 
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gelooft niet wat hem is overkomen. Het gebeuren lijkt 
niet werkelijk plaats te hebben gevonden. 

Een modelmatige beschrijving van het verwerkings-
proces is dat na deze aanvankelijke ontkenning een 
periode volgt waarin deze emoties stukje voor stukje 
worden toegelaten. Dit gebeurt bij herbelevingen van 
(aspecten van) de gebeurtenis: schrikreacties, scherpe 
herinneringen, nachtmerries, plotseling opwellende 
emoties enzovoort. Dit wordt afgewisseld met 
perioden van ontkenning: het slachtoffer vermijdt 
zaken die aan de overval doen herinneren, zoals de 
plaats van de gebeurtenis, de dader, en de mensen die 
iets met de dader hebben uit te staan. Het slachtoffer 
wil niet meer denken aan •5f praten over de overval 
en doet in het algemeen alsof de overval niet 
plaatsvond. Vaak gaat dat gepaard met een gevoel 
van depressie, verdoofdheid en apathie. (Kleber, 
Brom en Defares, 1987) 

Zoals uit het bovenstaande al blijkt gaat het verwer-
kingsproces gepaard met uiteenlopende psychische, 
sociale en psychosomatische klachten. (Horowitz, 
1986; Kleber, Brom en Defares, 1986) Gabor e.a. 
(1987) vermelden als klachten die samenhangen met 
herbeleving de volgende: chronische nerveusheid 
(56%), slapeloosheid (24%), nachtmerries (18%) en 
hoofdpijn (9%). Aan de klachten die samenhangen 
met ontkenning hebben Gabor e.a. nauwelijks 
aandacht besteed. Verder merken Gabor e.a. op dat 
slachtoffers eetproblemen (9%) en verlies van eetlust 
of juist toenemende behoefte aan eten (6%) kunnen 
ervaren als gevolg van de schokkende gebeurtenis. 

Interessant is het verband dat Gabor e.a. leggen 
tussen klachten enerzijds en boosheid en geboden 
weerstand door het slachtoffer tegen de eisen van de 
dader(s) anderzijds. De eerder aangemerkte 
bijzondere groep slachtoffers die tijdens de overval 
weerstand biedt en boos is, blijkt zich in een later 
stadium vooral van de overige slachtoffers te onder-
scheiden door de intensiteit waarin de volgende 
klachten voorkomen, namelijk chronische 
nerveusheid, slapeloosheid, nachtmerries en verstoord 
eet- en drinkgedrag. Mogelijk is de kans dat zich bij 
deze groep slachtoffers stoornissen voordoen groter 
dan bij andere overvalslachtoffers. 

Normaal gesproken neemt dit proces van 
verwerking met de bijbehorende klachten en 
symptomen enige tijd in beslag. Hoe lang precies is 
niet bekend. De schattingen lopen uiteen van enkele 
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maanden tot en met enkele jaren bij ernstig schok-
kende gebeurtenissen. (Kleber, Brom en Defares, 
1986) Volgens het onderzoek van Gabor e.a. heeft 
tweevijfde van de slachtoffers na 1-15 dagen geen 
klachten meer. Daartegenover staat dat bij eveneens 
tweevijfde van de slachtoffers de klachten langer dan 
één jaar aanhouden. Ongetwijfeld treft men bij de 
laatste groep personen aan die blijvend moeilijkheden 
houden met het verwerken van de overval. 

Uit een overzichtsstudie naar de gevolgen van 
traumatische gebeurtenissen is geconcludeerd dat 
naar schatting 10 tot 40% van alle slachtoffers 
blijvende verwerkingsproblemen houdt. (Kleber en 
Brom, 1986) 

Kilpatrick e.a. (1987) verrichtten onderzoek naar de 
gevolgen van overvallen. Zij vonden een percentage 
van 18% van de slachtoffers dat een posttraumatische 
stress-stoornis (PTSD) had. Een posttraumatische 
stress-stoornis is de formele aanduiding voor 
psychische stoornissen na ingrijpende ervaringen en 
wordt omschreven als: a) het herbeleven van de 
schokkende gebeurtenis in pijnlijke herinneringen, 
terugblikken, dromen en nachtmerries; b) een vermin-
derde reactie op prikkels uit de omgeving, afname 
van interesse in belangrijke dagelijkse activiteiten, en 
gevoelens van losmaking en vervreemding van 
anderen; c) het voorkomen van symptomen, zoals 
schrikreacties, verstoorde slaap, concentratiemoeilijk-
heden, schuldgevoelens bij overleven wanneer dat bij 
anderen niet het geval is, en het vermijden van activi-
teiten die aan de schokkende gebeurtenis doen herin-
neren; en d) het aanhouden van bovengenoemde 
stressreacties gedurende minstens één maand. 

De scheidslijnen tussen een normale en een 
gestoorde verwerking zijn niet altijd duidelijk te 
trekken. Het verschil is gelegen in de intensiteit, de 
frequentie en de duur van de verwerkingssymptomen. 
Uit het onderzoek van Kilpatrick e.a. is bekend 
hoeveel slachtoffers door de schokkende gebeurtenis 
een stoornis oplopen. Door de resultaten van Gabor 
e.a. over de duur van de verwerking te corrigeren 
voor het aantal slachtoffers dat een stoornis oploopt, 
krijgen we een indruk van de tijd die staat voor een 
niet-gestoorde verwerking van een overval. Dit doen 
we door van het aantal slachtoffers, dat na één jaar 
nog klachten ondervindt, het te verwachten aantal 
slachtoffers af te trekken dat door de schokkende 
gebeurtenis een stoornis heeft opgelopen. Een 
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correctie aan de hand van de resultaten van Gabor 
e.a. over de duur van de verwerking laat zien dat een 
niet-gestoorde verwerking bij een overval ongeveer 
twintig weken bedraagt (bewerking tabel 47, Gabor 
e.a., 1988). Met deze becijfering hebben we overigens 
niet willen beweren dat de problemen minder ernstig 
zijn voor slachtoffers bij wie de verwerking meer dan 
één jaar bedraagt. 

Met het verwerken van de schokkende gebeurtenis 
keert de oude situatie niet terug, maar vindt eerder 
een transformatie daarvan plaats. Kenmerk van een 
niet-gestoorde verwerking is dat het slachtoffer in 
staat is gebleken een antwoord te geven op de vele 
vragen die hem na de schokkende gebeurtenis 
bestormen. 'Waarom moest nu juist mij dit 
overkomen? Had ik het kunnen voorkomen? Hoe kan 
ik weten dat het mij niet nog een keer gebeurt?' Dit 
zijn allemaal vragen naar de betekenis die de gebeur-
tenis heeft voor het slachtoffer. Recent wordt aan dit 
proces van betekenisgeven meer aandacht besteed. 
(Kleber, Brom en Defares, 1986) 

Het is in dit verband interessant om na te gaan wat 
er volgens de slachtoffers in het onderzoek van 
Gabor e.a. is veranderd ten opzichte van de oude 
situatie. Meer dan 90% van de slachtoffers merkt 
volgens Gabor e.a. op dat door de overval verande-
ringen hebben plaatsgevonden in opvattingen en 
emoties. Voorbeelden daarvan zijn: toegenomen 
wantrouwen (78%), toegenomen angst om overvallen 
te worden (72%), toegenomen agressiviteit (25%), 	. 
frequente verandering van stemming (14%), gegenera-
liseerde angst (13%), en depressie (10%). Bij het 
beschouwen van deze cijfers moet bedacht worden 
dat in bovengenoemd onderzoek zich zowel slacht-
offers bevinden met een 'gestoorde' als met een 
normale verwerking. Aangezien bij de meerderheid 
(80%) ook na verloop van ruim een jaar deze 
verschijnselen manifest zijn, mag worden geconclu-
deerd dat de veranderingen een definitief karakter 
hebben. Tot slot onderscheiden Gabor e.a. nog een 
aantal sociale veranderingen: veranderingen in 
levensgewoonten (11%), zoeken naar een nieuwe baan 
(5%), ziekteverzuim (3%), en moeilijkheden in de 
familie (3%) (bewerking tabel 53, Gabor e.a., 1987). 

Opvallend is dat bij publikaties over overvallen 
nauwelijks gesproken wordt over secundaire victimi- 
satie. (Steinmetz, 1984) Secundaire victimisatie doet 

Slachtoffers van bankovervallen 	 97 



zich voor als slachtoffers niet de kans krijgen om 
'ongestoord' de schokkende gebeurtenis te verwerken. 
Potentiële storingsbronnen zijn: politie en justitie 
(Steinmetz, 1989), de media (Steinmetz, 1989), het 
verzekeringswezen (Mulder, 1987) en de medische 
autoriteiten. (Van de Ploeg e.a., 1986) Bovenge-
noemde instellingen houden over het algemeen 
nauwelijks of geen rekening met de (belangen van) 
slachtoffers van overvallen. 

Slachtoffers zijn bijvoorbeeld doodsbang dat zij 
met foto, naam en toenaam in de krant terecht 
komen. Hun angst is enerzijds ingegeven door de 
vrees dat de dader hen hierdoor weet te vinden en 
anderzijds doordat de berichten hun privéleven aan 
iedereen prijs geven. Ook is het voor slachtoffers 
onaangenaam om te merken dat de overval niet 
correct in de krant wordt weergegeven. (Steinmetz, 
1989) 

Ook in de contacten met politie en justitie komt 
secundaire victimisatie voor. Hoewel de richtlijnen 
Vaillant reeds enige tijd van kracht zijn lijkt de politie 
zich daar niet veel van aan te trekken. Overvalslacht-
offers worden zelfs helemaal niet op de hoogte 
gebracht van de gang van zaken bij politie en justitie. 
Het uitvoeringsbesluit bij de richtlijnen Vaillant is 
namelijk niet van kracht voor slachtoffers die op het 
werk slachtoffer van een misdrijf worden. (Van 
Andel, Steinmetz, Koppelaar en Winkel, 1987) 
Overvalslachtoffers zijn dan ook dikwijls (onaan-
genaam) verrast door de behandeling die zij van deze 
instanties kunnen ondervinden. Soms worden zij 
beschouwd als verdachte, dan weer als getuige. 

Zelden wordt rekening gehouden met de proble-
matiek en de gevoeligheden van het slachtoffer. Zo 
merkt het Instituut voor Psychotrauma dat sommige 
overvalslachtoffers in de praktijk in het kader van het 
strafrechtelijk onderzoek voorlopig gehecht worden. 
Ook is het niet ongebruikelijk dat een slachtoffer 
voordat een rechtszitting begint oog in oog zit met de 
dader en zijn familie. Men krijgt de indruk dat bij 
politie en justitie het slachtoffer alleen meetelt voor 
zover dat nuttige informatie oplevert voor de 
strafzaak. Op een zelfde manier is reeds geïllustreerd 
dat het gedrag van verzekerings- en medische autori-
teiten ten nadele uitpakt van een normale verwerking. 
(Mulder, 1987; Smale, Jongman en Timmerman, 
1984; Smale, 1977) 

Langdurige en ernstige verwerkingsproblemen zijn 
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vermoedelijk mede het gevolg van bovengenoemde 
storingsbronnen. Met langdurige en ernstige verwer-
kingsproblemen treden verminderde beschikbaarheid 
thuis, afwezigheid van het werk en een verhoogde 
consumptie van diensten van geestelijke en lichame-
lijke instellingen van de gezondheidszorg op. 

Opvang na bankovervallen 

Vanuit de hiervoor geschetste schokverwerkingsbe-
nadering werd door Kleber en Brom (1986) een 
hulpverleningsprogramma ontwikkeld voor opvang 
van mensen die werden geconfronteerd met een 
bankoverval. Het doel van de opvang is tweeledig: 
het bevorderen van een gezonde verwerking en het 
vroegtijdig onderkennen van stoornissen. 

Gezien deze doelstelling is het hulpverleningspro-
gramma een vorm van secundaire preventiewerking. 
Hiermee worden activiteiten bedoeld die er op gericht 
zijn om (dreigende) fysieke en psychische stoornissen 
in een vroegtijdig stadium te onderkennen, opdat 
eerder professionele hulp kan worden geboden dan 
tot dusverre gebruikelijk is binnen de bestaande 
hulpverlening. Verondersteld wordt dat hierdoor de 
ontwikkeling van ernstiger stoornissen en van 
langdurige en intensieve behandelingen wordt 
voorkomen. (Hosman, 1983) 

Secundaire preventie na traumatische gebeurtenissen 

Dat er voor slachtoffers van traumatische gebeurte-
nissen speciale opvangprogramma's worden opgezet 
is een betrekkelijk nieuw verschijnsel. In de literatuur 
over hulp na ingrijpende ervaringen vindt men 
hiervan verschillende voorbeelden. (Lowman, 1979; 
Raphaël, 1977; Bordow en Porrit, 1979) De meeste 
interventies die zijn beschreven worden gekenmerkt 
door een individuele benadering van slachtoffers met 
behulp van (semi)-professionele hulpverleners (zie 
schema). Deze opvangprogramma's verschillen nogal 
in wijze van benaderen, frequentie van de hulpverle-
ningscontacten en doel van de programma's. Het 
schema bevat een overzicht van de verschillende 
doelstellingen en methoden die werden gehanteerd. 
In ieder geval bevat het merendeel een combinatie 
van praktische hulp en psychologische begeleiding en 
ondersteuning. Onder andere vanuit de literatuur 
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over stress en gezondheid is bekend dat sociale steun 
een zeer grote rol speelt bij het hanteren van stress-
situaties. (House, 1982; Winnubst, Marcelissen en 
Kleber, 1982) Dat geldt ook voor de verwerking van 
schokkende gebeurtenissen (zie onder andere 
Maddison en Walker, 1967; Sutherland en Scherl, 
1970; Foeckler, Garrard, Williams, Thomas en Jones, 
1978). 

De specifieke combinatie van psychologische 
ondersteuning en praktische hulp zien we ook bij de 
crisisinterventiemethode, een hulpverleningsme-
thodiek die is ontwikkeld voor mensen in een crisissi-
tuatie. Op basis van inzichten uit de crisisinterventie-
methode, gecombineerd met kennis over de 
verwerking van schokkende gebeurtenissen, ontwik-
kelden Brom en Kleber een opvangmodel voor 
slachtoffers van traumatische gebeurtenissen. (Brom 
en Kleber, 1986) Aan de hand van praktijkervaringen 
werd dit model verder uitgewerkt op het Instituut 
voor Psychotrauma. Behalve bij slachtoffers van 
overvallen en gijzelingen is het preventieprogramma 
inmiddels ook toegepast bij verkeersslachtoffers. 
(Hofman, Kleber en Brom, in voorbereiding) 

De inhoud van het opvangprogramma 

Uitgangspunt van het opvangprogramma is de 
erkenning, dat de typerende klachten die optreden na 
een traumatische gebeurtenis, zoals concentratiepro-
blemen, angsten, slaapstoornissen en dergelijke, in 
wezen normale stress-reacties zijn die bij vrijwel 
iedereen in meerdere of mindere mate voorkomen. 
De klachten zijn een teken dat de persoon bezig is de 
gebeurtenis te verwerken. Slechts bij een deel van de 
slachtoffers treden in de loop van het verwerkings-
proces stoornissen op. Slachtoffers zijn echter zeker 
gebaat bij begeleiding. Het verwerkingsproces wordt 
hierdoor vergemakkelijkt en beginnende stoornissen 
kunnen in een vroeg stadium worden gesignaleerd 
waarop het proces weer 'in het rechte spoor' kan 
worden gezet. Om dit te bereiken worden met het 
slachtoffer minimaal vier en maximaal vijf 
gesprekken gevoerd. De eerste vier gesprekken zijn 
gespreid over de eerste drie maanden na de overval 
terwijl het laatste gesprek op de 'verjaardag' van de 
overval plaatsvindt. 

De gesprekken zijn in de eerste plaats bedoeld om 
de slachtoffers te steunen wanneer gevoelens van 
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angst en verwarring hen na de overval overspoelen. 
Zij krijgen de gelegenheid om hun emoties te uiten, 
waarbij de hulpverlener probeert om hierin zoveel 
mogelijk structuur aan te brengen en de verschillende 
probleemgebieden af te bakenen. In hun verwarring 
kunnen slachtoffers het gevoel krijgen dat er aan alle 
kanten aan ze getrokken wordt en dat ze geen greep 
meer hebben op wat nu fictie is en wat realiteit. De 
impliciete vraag 'ben ik nu gek dat ik dit denk?' is 
een veelvoorkomend thema in de gesprekken. Zij 
krijgen de gelegenheid om hun reacties te toetsen, 
waardoor zij weer zicht krijgen op wat waarschijnlijk 
reële problemen zijn en wat toegeschreven kan 
worden aan eigen fantasie. 

Het slachtoffer krijgt tevens praktische informatie 
over de gang van zaken na de overval: wat hij kan 
verwachten bij het strafrechtelijk onderzoek door de 
politie, welke afspraken zijn gemaakt rond hervatting 
van het werk, wie er binnen de organisatie 
aanspreekbaar is bij problemen enzovoort. Bovendien 
krijgt het slachtoffer algemene informatie over de 
verwerking van schokkende gebeurtenissen. De 
hulpverlener maakt duidelijk dat er na een overval 
een verwerkingsproces volgt en dat dit gepaard kan 
gaan met uiteenlopende psychische en lichamelijke 
reacties. Het slachtoffer krijgt hierdoor de 
mogelijkheid om de stress-reacties die hij bij zichzelf 
opmerkt in een kader te plaatsen. 

Ligt in de eerste gesprekken vooral de nadruk op 
steun, veiligheid en rust, in een later stadium zijn de 
gesprekken er vooral op gericht dat het slachtoffer de 
onaangename gevoelens die de overval heeft 
opgeroepen niet verdringt. Door heel gedetailleerd 
door te vragen naar de gang van zaken tijdens de 
overval en naar wat het slachtoffer beleeft bij het 
terugdenken daaraan probeert de hulpverlener het 
slachtoffer met deze negatieve emoties te confron-
teren. 

Het tweede doel van het opvangprogramma is het 
vroegtijdig onderkennen van mogelijke stoornissen in 
de verwerking. Dit veronderstelt kennis over de 
samenhang tussen signalen in een vroeg stadium van 
de verwerking en latere stoornissen. Op dit moment is 
daar nog weinig over bekend. De hulpverlener signa-
leert tijdens de gesprekken zoveel mogelijk of de 
stress-reacties van het slachtoffer overeenkomen met 
het gebruikelijke patroon van herbeleving en 
ontkenning en de daarbij horende klachten en 
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symptomen. Ook gaat de hulpverlener na of er 
misschien omstandigheden zijn die de verwerking 
negatief kunnen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld een 
gebrekkig steunsysteem of een voorgeschiedenis met 
eerdere (soortgelijke) traumatische ervaringen. De 
constatering van dergelijke risicofactoren kan een 
aanleiding vormen om met het slachtoffer te 
bespreken of intensivering van de begeleiding of 
doorverwijzing naar een meer gespecialiseerde 
hulpverlener gewenst is. 

Tot zover - beknopt - de inhoud van de hulpverle-
ningsgesprekken. Voor een uitgebreidere beschrijving 
kan verwezen worden naar de al eerder genoemde 
publikaties van Kleber en Brom (1986) en Hofman, 
Kleber en Brom (in voorbereiding). 

Randvoorwaarden 

De meeste mensen die bij een overval betrokken 
raken, overkomt dit tijdens uitoefening van hun 
beroep. In zekere zin kan men het meemaken van een 
bankoverval beschouwen als een bedrijfsongeval. Het 
is niet het geld van het slachtoffer waar de overvaller 
op uit is, maar dat van de bank. Ook in de zakelijke 
afhandeling van de gebeurtenis speelt het bedrijf een 
belangrijke rol. De verantwoordelijkheid en de zorg 
voor de emotionele consequenties die een dergelijke 
ervaring heeft berust dan ook voor een groot gedeelte 
bij de organisatie. Om die reden werd door Brom en 
Kleber een opvangmodel ontwikkeld dat in te passen 
is in een bedrijfsgerichte opvang. (Kleber en Brom, 
1986) Zij formuleerden een aantal principes dat in 
acht moet worden genomen, wil de opvang binnen 
het bedrijf adequaat verlopen: 
- er moet binnen het bedrijf een vaste hulpverlener 
aangewezen worden; 
- de opvang dient gestandaardiseerd te zijn; 
- het opvangprogramma moet van te voren 
vastgelegd worden; 
- in het beleid van de organisatie moeten speciale 
regelingen worden opgenomen voor slachtoffers. 
In de volgende paragraaf worden inhoud en 
werkwijze van dit opvangprogramma nader uiteen-
gezet en voorzien van aanwijzingen voor de invoering 
ervan binnen het bedrijf. 

De uitvoerders van het opvangprogramma dienen 
bij voorkeur gezocht te worden binnen het bedrijf 
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zelf. Bij de gang van zaken onmiddellijk na de 
overval spelen de directe chefs een belangrijke rol. 
Zij zijn namelijk, samen met de afdeling beveiliging, 
vaak als eerste van de organisatie ter plaatse en zijn 
de eerst verantwoordelijken voor de verdere afhan-
deling van praktische en organisatorische zaken. Het 
is voor de hand liggend dat zij ook de eerste zorg 
voor de slachtoffers op zich nemen. Te denken valt 
aan: het op de hoogte stellen van familieleden, het 
afschermen van de slachtoffers tegen al te veel en al 
te opdringerige belangstellenden, begeleiding bij 
politieverhoor, het organiseren van vervoer naar huis, 
afspraken over de volgende werkdag enzovoort. In 
het voorgaande werd al besproken dat het regelen 
van dit soort praktische zaken een belangrijk 
onderdeel vormt van de opvang. 

Het is het meest verkieslijk als voor de begeleiding 
bij de meer emotionele aspecten van de verwerking 
wordt gezocht onder functionarissen die niet in een 
directe hiërarchische verhouding staan tot het slacht-
offer en bovendien geen overwegende rol spelen bij 
de loopbaanplanning. (Op de positie van de hulpver-
lener binnen het bedrijf wordt nogal de nadruk 
gelegd omdat in de praktijk blijkt dat uit bezorgdheid 
over de mogelijke consequenties voor hun verdere 
carrière slachtoffers nogal eens geneigd zijn zich 
flinker voor te doen dan ze zich voelen.) Daarnaast 
moeten zij gemakkelijk bereikbaar zijn en beschikken 
over enige affiniteit met de technieken die voor het 
verlenen van psycho-sociale hulp noodzakelijk zijn. 

Deze verschillende voorwaarden blijken elkaar in 
de praktijk nogal eens uit te sluiten. Lijnfunctiona-
rissen hebben over het algemeen veel contact met het 
personeel dat de kans loopt overvallen te worden. 
Gezien hun positie en hun opleidingsachtergrond zijn 
zij echter vaak minder geschikt om de hulpverle-
nersrol op zich te nemen. Dat laatste geldt minder 
voor bijvoorbeeld personeelsfunctionarissen, bedrijfs-
maatschappelijk werkers en bedrijfsartsen. Zij 
genieten onder de slachtoffers vaak meer vertrouwen 
omdat zij minder rechtstreeks bij beoordelingen 
betrokken zijn en geacht worden een meer onafhan-
kelijke positie in te nemen, hoewel het ook bij hen 
voorkomt dat slachtoffers zich geremd voelen in het 
uiten van hun emoties omdat zij zich toch niet veilig 
genoeg voelen. Een nadeel is dat de functionarissen 
in deze laatste beroepsgroepen vaak minder bekend 
zijn met de slachtoffers en minder frequent contact 
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met hen hebben. Wie uiteindelijk de opvang op zich 
zal nemen zal afhangen van de afweging van de 
verschillende voor- en nadelen die aan de daarvoor in 
aanmerking komende personen verbonden zijn. Het 
resultaat hiervan kan dan ook per organisatie 
verschillen. 

De opvang die slachtoffers krijgen na een overval 
dient vooraf gestandaardiseerd te worden, dat wil 
zeggen dat alle medewerkers die bij de overval 
betrokken waren op zijn minst vier gesprekken 
hebben met de daarvoor aangewezen hulpverlener. 
Een standaardaanpak heeft een aantal voordelen: 
- Men voorkomt hiermee stigmatisering. Het vragen 
om hulp wordt nogal eens beschouwd als een teken 
van zwakte. Bovendien gaat er doorgaans een aantal 
moeilijke keuzes aan vooraf. Zo moet het slachtoffer 
zichzelf de vraag stellen hoe het met hem gesteld is, 
of hij hulp nodig heeft en hoe hij daarom zal vragen. 
Een `outreaching' benadering voorkomt dat het 
slachtoffer met deze vragen wordt belast. Uiteraard 
geldt hier natuurlijk wel de restrictie dat hulp niet 
verplicht is. 
- Een tweede voordeel van standaardisering is dat de 
hulp ook terecht komt bij degenen die haar het hardst 
nodig hebben, namelijk degenen bij wie het verwer-
kingsproces blokkeert. Laat men deze slachtoffers de 
vrije keus, dan zullen zij een hulpaanbod dikwijls van 
de hand wijzen. Een probleem hierbij wordt gevormd 
door de mensen die de indruk wekken dat zij 
absoluut geen opvang nodig hebben of die pertinent 
weigeren. Hier geldt alweer dat opvang niet verplicht 
is. 

Gezien de veelheid van zaken die na een overval 
tegelijk afgewikkeld moeten worden en gezien het feit 
dat hier veel verschillende afdelingen van de organi-
satie bij betrokken zijn, verdient het aanbeveling om 
vooraf een draaiboek op te stellen waarin duidelijk 
omschreven staat wat ieders taken en bevoegdheden 
zijn. Daarbij moet apart aandacht geschonken 
worden aan de belangen van het slachtoffer. 
Hierdoor kan worden voorkomen dat óf te veel óf te 
weinig personen zich met het slachtoffer gaan bezig-
houden. 

Binnen de organisatie moet de mogelijkheid 
bestaan om speciale werkomstandigheden te 
scheppen voor slachtoffers. Het kan bevorderlijk zijn 
voor de verwerking als het slachtoffer de ruimte heeft 
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om te kiezen of hij na de overval direct weer gaat 
werken in hetzelfde kantoor of in een andere 
vestiging of zich misschien een poosje terugtrekt en 
liever thuisblijft. Er zijn ook veel slachtoffers die het 
zeer op prijs stellen als er in de eerste periode na de 
overval extra werkkrachten beschikbaar zijn om hun 
werk voor kortere of langere tijd over te nemen als 
het even niet meer gaat. Zo kan het slachtoffer op 
zijn eigen manier en in zijn eigen tempo weer het 
vertrouwen en gevoel van veiligheid herstellen dat 
nodig is om in het werk te functioneren. Het is het 
meest wenselijk dat absentie in dit kader niet 
gelabeld wordt als 'ziekteverzuim', maar als 
'bijzonder verlof'. Deze benaming komt tegemoet aan 
het feit dat het bijzondere omstandigheden zijn die 
tot de afwezigheid hebben geleid en niet de persoon-
lijke kenmerken van het slachtoffer. Het blijkt dat dit 
in de beleving van het slachtoffer tevens een 
erkenning inhoudt van het feit dat de organisatie zich 
verantwoordelijk stelt voor wat het slachtoffer is 
overkomen. 

Soms moet geconstateerd worden dat ondanks 
dergelijke speciale maatregelen terugkeer naar de 
oude werksituatie niet meer mogelijk is. Het gebeurde 
heeft te diep ingegrepen. In die omstandigheden zou 
de mogelijkheid moeten bestaan dat het slachtoffer 
een andere gelijkwaardige functie krijgt binnen het 
bedrijf. Tenslotte moet erop gewezen worden dat het 
effect van het hier beschreven opvangprogramma 
sterk beïnvloed wordt door de bedrijfsstructuur en 
het bedrijfsklimaat waarbinnen gewerkt wordt. Zijn 
de werkomstandigheden sterk belastend dan zal het 
verwerken van een overval moeizamer verlopen. 

Het zou teveel zijn gevraagd als we veronderstellen 
dat het secundair preventieprogramma bij alle slacht-
offers succes heeft in die zin dat hiermee alle verwer-
kingsproblemen tot het verleden zouden behoren. 
Bepaalde risicofactoren zijn nu eenmaal niet te 
vermijden. Bij een slachtoffer dat een tweede of 
derde overval heeft meegemaakt kan het hiervoor 
beschreven hulpprogramma onvoldoende zijn. In 
sommige gevallen moet geconstateerd worden dat het 
probleem de deskundigheid van de bedrijfshulpver-
lener te boven gaat. Vaak kan dan worden volstaan 
met een advies. Wanneer dat niet helpt is interventie 
van een meer deskundige hulpverlener noodzakelijk. 
Doorverwijzing naar een (tweedelijns-) hulpverle-
ningsinstelling is dan niet altijd de oplossing. Het 
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blijkt dat ook daar de risico's van secundaire victimi-
satie groot zijn. Er is vaak een lange wachtlijst en de 
hulpverlening is dikwijls niet toegesneden op de 
specifieke problemen waar het slachtoffer mee kampt. 
Om dit probleem te ondervangen is aan het Instituut 
voor Psychotrauma een netwerk verbonden van 
speciaal hiervoor opgeleide psychiaters en psychothe-
rapeuten. Bij ingewikkelde problematiek kan op dit 
netwerk een beroep worden gedaan voor consultatie 
en behandeling. 

Tenslotte dient in dit verband nog vermeld te 
worden dat in de praktijk is gebleken dat een uitge-
breide introductie in het bedrijf en begeleiding bij de 
invoering een belangrijke voorwaarde is voor het 
welslagen van het opvangprogramma. Het Instituut 
onderneemt daartoe de volgende stappen: in overleg 
met het bedrijf worden eerst procedures en een 
draaiboek ontwikkeld waarin de gang van zaken na 
een overval wordt geregeld. Aan de hand daarvan 
wordt voorlichtingsmateriaal gemaakt, zoals 
brochures en videofilms. Vervolgens worden voorlich-
tingsbijeenkomsten georganiseerd over het hulpverle-
ningsprogramma voor bijvoorbeeld hoofddirectie, 
districtsdirecteuren, beheerders, (balie)personeel en 
de afdeling personeelszaken. Een van te voren aange-
wezen groep mensen, bijvoorbeeld personeelsfunctio-
narissen, wordt uitgebreid getraind in het uitvoeren 
van het opvangprogramma. Als eenmaal gestart is 
met het programma volgen ter begeleiding regel-
matige werkbesprekingen. Na een jaar wordt het 
programma geëvalueerd, waarna zo nodig procedure, 
draaiboek en andere onderdelen worden bijgesteld. 

Nawoord 

Met dit artikel willen we de aandacht vestigen op 
de problematiek van de overvalslachtoffers. Deze is 
geplaatst binnen het theoretische kader van de schok-
verwerkingsbenadering. (Kleber, Brom en Defares, 
1986; Horowitz, 1986) Bestaande Canadese onder-
zoeksgegevens (Gabor e.a., 1987) worden vanuit dit 
perspectief geïnterpreteerd. Benadrukt wordt dat de 
klachten en symptomen die optreden na een overval 
te beschouwen zijn als een normaal verschijnsel dat 
erop wijst dat het slachtoffer bezig is de gebeurtenis 
te verwerken. Slachtoffers zijn vaak niet voorbereid 
op deze emotionele reacties. Datzelfde geldt voor 'de 
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tweede overval' gepleegd door de instanties waar het 
slachtoffer na de eerste mee te maken krijgt, de 
zogenaamde secundaire victimisatie. 

Brom en Kleber ontwierpen een opvangprogramma 
voor overvalslachtoffers gericht op het bevorderen 
van de verwerking en het voorkomen van langdurige 
verwerkingsproblemen. Dit programma werd op het 
Instituut voor Psychotrauma aan de hand van prak-
tijkervaringen verder ontwikkeld. De opvang wordt 
uitgevoerd binnen het bedrijf waar het slachtoffer 
werkzaam is. Voordat het programma wordt gestart 
worden maatregelen genomen teneinde bronnen van 
secundaire victimisatie binnen de organisatie zo veel 
mogelijk te voorkomen. Dit gebeurt onder andere 
door het opstellen van een draaiboek waarin de taken 
en verantwoordelijkheden van ieder die bij de opvang 
betrokken is zijn vastgelegd. Vroegtijdige signalering 
van beginnende stoornissen maakt deel uit van het 
programma. Indien noodzakelijk biedt het Instituut 
voor Psychotrauma voor die gevallen de mogelijkheid 
van consultatie door of doorverwijzing naar gespecia-
liseerde psychotherapeuten die aan het Instituut 
verbonden zijn. 

In de praktijk is het niet eenvoudig gebleken om 
voor overvalslachtoffers die voor de tweede of derde 
keer zijn overvallen overplaatsing te regelen naar een 
andere (gelijkwaardige) functie. De horizontale 
mobiliteit binnen het bedrijf is over het algemeen 
gering. Het gevolg hiervan is langdurig ziekteverzuim 
en soms zelfs blijvende arbeidsongeschiktheid bij een 
deel van deze meervoudige overvalslachtoffers. Het 
verdient aanbeveling om uit te zien naar een struc-
turele oplossing voor dit probleem. Een mogelijkheid 
zou zijn om binnen alle bedrijfstakken die overvalsge-
voelig zijn een pool te creëren van mensen die voor 
overplaatsing in aanmerking komen. De ontwikkeling 
hiervan is wellicht te financieren uit de stimulerings-
gelden voor de ARBO-wet, waarin immers veiligheid, 
gezondheid en welzijn op het werk centraal staan. 
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Aard schokkende 	Doelstelling 	Methode 	 Aanpak 
gebeurtenis 

Scheiding (Bloom 	— verhogen 	 groepsbijeen- 
e.a., 1982) 	competentie 	 komsten 

— versterken 	 gedurende enkele 
sociale vaar- 	 maanden 
digheden 

Wiegedood 	— verminderen 	— luisteren 	een aantal maal 
(Lowman, 1979) 	schuldgevoelens 	— informatie 	bezoek van een 

— bevorderen van 	geven over 	getrainde 
het verwer- 	wiegedood 	verpleegster 
kingsproces 	— advies geven 
— ouders gerust- 	— doorverwijzing 
stellen over hun 
eigen rouw- 
advertenties 
— ouders steunen 

Verlies van 	stimuleren van het 	afhankelijk van de 	een aantal 
partner 	 rouwproces door 	situatie wordt 	gesprekken door 
(Raphaël, 1977) 	de gelegenheid te 	aandacht besteed 	psychiater of 

geven om ge- 	aan speciale 	andere 
voelens van ver- 	onderwerpen 	hulpverleners 
driet, boosheid en 	zoals gevoelens 
hulpeloosheid te 	van ambivalentie 
uiten 

Verkeersongeval 	het verhelpen van 	— praktische 	maximaal 10 uur 
(Bordow en Porrit, 	de psychosociale 	steun, waaronder: 	hulp door 
1979) 	 crisis 	 • 	hulp bij contact 	maatschappelijk 

familie 	 werkers 
• overleg met 
werkgevers over 
werkhervatting 
• regelen finan-
ciële vergoeding 
— emotionele 
steun, waaronder: 
• reacties omtrent 
ongeluk en ge-
volgen 
— sociale steun, 
waaronder: 
• stimuleren van 
fam. en vrienden 
om contact met 
slachtoffer te 
houden 
• luisteren en 
begrip opbrengen 
• bij afwezigheid 
steunsysteem 
inschakelen hulp 

Schema: Doelstelling en methode van secundaire preventie bij schok-
kende gebeurtenissen 
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Literatuuroverzicht 

Literatuur-informatie 

Van de artikelen die in deze 
rubriek zijn samengevat, kunnen bij 
de documentatie-afdeling van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie tegen 
betaling kopieën worden aange-
vraagd. Ook lezers die geïnteres-
seerd zijn in literatuur over een 
bepaald onderwerp, kunnen gebruik 
maken van de diensten van deze 
afdeling. In beide gevallen kan men 
zich wenden tot de afdeling 
documentatie van het WODC, 
Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage, tel: 070-70 65 53 
(E.T.M. Beenakkers, C.J. van 
Netburg). 

Algemeen 

1 
Baskin, D. 
Community mediation and the 
public/private problem 
Social justice, 15e jrg., nr. 1, 
1988, pp. 98-115 

In de afgelopen twintig jaar 
worden maatschappelijke 
problemen als criminaliteit, 
geestelijke gezondheid, 
werkloosheid en interpersoonlijke 
relaties in toenemende mate in de 
gemeenschap zelf behandeld en 
niet, zoals gebruikelijk was, in 
instellingen als gevangenissen, 
psychiatrische ziekenhuizen en 
dergelijke. Een goed voorbeeld 

Algemeen 
Strafrecht en strafrechtpleging 
Criminologie 
Gevangeniswezen 
Reclassering 
Psychiatrische hulp 
Kinderbescherming 
Politie 
Drugs 

hiervan is conflictbemiddeling 
(mediation), zoals die in de 
gemeenschap zelf wordt bewerk-
stelligd. Er is een verschuiving van 
een formeel rechtssysteem naar 
een informeel rechtssysteem. 
Sommigen zien deze verschuiving 
als een gevolg van de crisis in het 
justitieel systeem, anderen zien het 
als een reactie op de kwantiteit en 
de kwaliteit van de voorzieningen 
van de bestaande instituties en de 
mensen die daar werken. Weer 
anderen zien dit vooral als een 
middel ter bevestiging van de 
bestaande klasseverschillen en 
rolpatronen. De auteur meent dat 
de sociale reproduktie en 
regulering in de vorm van 
conflictbemiddeling begrepen 
moet worden vanuit de 
dynamische, contraproduktieve en 
sociale relaties van de kapitalis-
tische maatschappij. Die 
maatschappij wordt op deze wijze 
in stand gehouden. Sociaal gedrag 
wordt in toenemende mate 
gereguleerd, door de staat zelf of 
door particuliere instellingen die 
daartoe door de staat in de 
gelegenheid zijn gesteld. Het is 
toegestaan in interpersoonlijke 
relaties te interveniëren om 
storend gedrag te voorkomen of te 
corrigeren. Bij conflictbemid-
deling wordt de dwang minder 
extreem en minder zichtbaar. 
Maar het hoeft niet uitsluitend 
betrekking te hebben op overtre-
dingen van de wet: de regulering 
expandeert in de richting van een 
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ieder, waarop toezicht gewenst is. 
Het formele juridische apparaat 
wordt aangevuld. Sociale 
problemen worden teruggebracht 
tot interpersoonlijke problemen. 
De structurele wortels van 
problemen worden verdoezeld, de 
aandacht gaat naar het individu. 
Met literatuuropgave. 

2 
Beke, B., R. Clarijs (red.) 
Themanummer: kleine crimina-
liteit en preventie 
Tijdschrift voor jeugdhulpver-
lening, 18e jrg., nr. 8/9, 1988, 
pp. 375-524 

In dit themanummer komt een 
aantal terreinen van kleine crimi-
naliteit aan bod waarvan de activi-
teiten liggen in de preventieve 
sfeer. In een inleidend artikel 
wordt ingegaan op wat er nu 
precies met kleine criminaliteit 
wordt bedoeld. Daarna worden 
vijf projecten, geïnitieerd en 
gefinancierd door de Stuurgroep 
Bestuurlijke Preventie, beschreven. 
Iedere projectbeschrijving wordt 
voorafgegaan door een meer 
wetenschappelijk artikel 
aangaande het onderwerp. De 
artikelen, met tussen haakjes het 
bijbehorende beschreven preven-
tieproject, handelen over: vanda-
lisme (leer/werkproject in Hoorn), 
voetbalvandalisme (preventie-
project voetbalvandalisme 
Rotterdam), winkeldiefstal 
(preventieproject Arnhems winkel-
centrum Presikhaaf), recreatiecri-
minaliteit (project bestrijding 
recreatiecriminaliteit Zeeland), 
jongeren in contact met Justitie 
(buitenjustitiële afhandeling). Het 
'geheel van artikelen en project-
beschrijvingen wordt gelardeerd 
met interviews en afgesloten met 
een artikel waarin meer algemeen 
wordt ingegaan op preventie van 
kleine criminaliteit. 

3 
Ghunn, D.E., S.A.M. Gavigan 
Social control, analytical tool or 
analytical quagmire? 
Contemporary crises, 12e jrg., 
nr. 2, 1988, pp. 107-124 

In deze bijdrage wordt het 
concept 'sociale controle' aan een 
kritische beschouwing onder-
worpen en wordt de bruik-
baarheid onderzocht voor 
kritische criminologie in Canada. 
De term werd voor het eerst 
gebruikt door 19e eeuwse 
Europese onderzoekers, die een 
brug wilden slaan tussen socio-
logie en sociale filosofie. Ameri-
kanen gebruiken de term als een 
analytisch concept. Zowel functio-
nalisten als interactionisten gingen 
ermee aan de slag. De auteurs 
laten zien dat de term meer en 
meer een vlag werd die een zeer 
diverse lading moest dekken. 
Vervolgens spitsen zij hun betoog 
toe door de beperkingen van de 
term `social control' in relatie met 
het recht aan de orde te stellen. 
Ook daar is er geen eendui-
digheid. Sociale controle wordt de 
natuurlijke en onvermijdelijke 
consequentie van het 
maatschappelijk verkeer genoemd 
en de wet een instrument van 
sociale controle. Anderen noemen 
sociale controle het normatieve 
aspect van het maatschappelijk 
verkeer. Ook het continuum 
tussen formele en informele 
sociale controle komt aan de orde. 
Met literatuuropgave. 

4 
Hudson, J. 
Some views on the future of 
criminal justice 
The prison journal, 67e jrg., nr. 
2, 1987, pp. 39-48 

De neiging van het huidige 
bureaucratische rechtssysteem om 
haar invloed steeds verder uit te 
breiden wordt tegengegaan door 
financiële beperkingen en veran- 
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derende inzichten over de rol van 
de overheid. De auteur staat zelf 
sceptisch tegenover hervormingen 
in het verleden, die naar zijn 
ervaring eerder tot uitbreiding dan 
vereenvoudiging van het 
bestaande rechtssysteem geleid 
hebben. Hij geeft daarom een 
overzicht van gewenste verande-
ringen, die vermoedelijk in de 
komende 25 jaar in Canada zullen 
plaatsvinden, maar die niet zonder 
moeite tot stand zullen komen, te 
weten: meer richtlijnen voor en 
openheid bij de rechtspraak; 
vermindering van de verbrok-
keling en overlapping van 
systemen; verdere privatisering 
van onderdelen van strafrech-
telijke programma's en diensten; 
een betere informatieverschaffing 
aan slachtoffers en sterkere 
betrokkenheid van hen bij hun 
zaak; meer aandacht voor reclas-
seringswerk, voor het opleggen 
van Financiële straffen naast een 
gewone straf en voor beveiligings-
maatregelen voor het publiek; 
toepassing van lichtere straffen en 
afname van het aantal gevangenen 
i.v.m. financiële tekorten, het 
verzachtende effect van slachtof-
ferbetrokkenheid en angst voor 
verspreiding van Aids in gevange-
nissen. De rol van de overheid zal 
verdere wijzigingen ondergaan. Zij 
zal zich meer bezighouden met het 
doen van voorstellen, onderzoek, 
evaluaties en het nemen van 
beslissingen en in mindere mate 
een uitvoerende taak hebben. 

5 
Montfoort, A. van, 
De ongrijpbare werkwijze van de 
Bureaus Vertrouwensarts 
Maandblad geestelijks volksge-
zondheid, 43e jrg., nr. 9, 1988, 
pp. 980-985 

Sinds de aanstelling van vier 
vertrouwensartsen op experi-
mentele basis in 1972 hebben 
belangrijke ontwikkelingen plaats- 

gevonden. Het experiment is 
uitgegroeid tot een landelijke 
stichting, de Bureaus Vertrou-
wensartsen inzake kindermishan-
deling (BVA's). Het aantal 
meldingen stijgt nog steeds, niet in 
de laatste plaats door de 
uitbreiding van de definitie van 
het begrip kindermishandeling 
van 'the battered baby' tot een 
ruime omschrijving, waaronder 
bijvoorbeeld ook emotionele 
verwaarlozing van kinderen valt. 
De auteur gaat in dit artikel in op 
de huidige werkwijze van de 
BVA's. Het 'optreden buiten 
betrokkenen om' komt aan de 
orde. Hiertegen bestaan, volgens 
de auteur, de volgende bezwaren: 
geen openheid t.o.v. de betrokken 
ouders en kinderen o.g.v. de 
beginselen van onze rechtsstaat; 
de verificatie van de melding 
wordt bemoeilijkt en er is geen 
enkele politieke controle of rech-
terlijke toetsing, aangezien het 
optreden van de BVA's geen 
wettelijke basis heeft. Het 'buiten 
betrokkenen om werken' dient 
geen regel maar uitzondering te 
worden. De ruime definitie van 
het begrip kindermishandeling 
brengt er bijna een willekeurig 
aantal kinderen onder. De 
juridische problematiek wordt hier 
onderschat. Tot slot gaat de 
auteur nog in op de verhouding 
tussen de BVA's en de Raden 
voor Kinderbescherming. Een 
hernieuwde discussie tussen deze 
twee fenomenen, alsmede een 
eventuele integratie, is naar zijn 
mening dringend noodzakelijk. 

6 
Saladin, M. e.a. 
Perceived attractiveness and 
attributions of 	what 
is beautiful is not criminal 
Canadian journal of crimi-
nology, 30e jrg., nr. 3, 1988, pp. 
251-259 

Of onaantrekkelijke mensen 
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eerder als mogelijke daders van 
' misdrijven worden gezien, is 
onderwerp geweest van een 
experimentele studie. In het kader 
van het onderzoek vonden twee 
experimenten plaats. In het eerste 
experiment werden dia's van 
jonge mannelijke volwassenen 
door 28 proefpersonen beoordeeld 
op fysieke attractiviteit. In het 
tweede experiment werden zowel 
attractieve als niet-attractieve 
foto's uit het eerste experiment 
beoordeeld op de 
waarschijnlijkheid dat de betrok-
kenen ofwel een moord ofwel een 
gewapende overval zouden 
plegen. Hier ging het om in totaal 
40 proefpersonen. Uit de onder-
zoeksresultaten bleek dat onaan-
trekkelijke personen eerder tot 
zwaar agressieve delicten in staat 
worden geacht dan aantrekkelijke 
jonge mannen. Deze bevindingen 
hebben belangrijke implicaties. Zo 
kan een dergelijk vooroordeel de 
waarneming van ooggetuigen van 
een misdrijf vertekenen, alsmede 
de mening van politie en rechters 
omtrent de schuld van verdachten 
van misdrijven beïnvloeden. 
Met literatuuropgave. 

7 
Winkel, F.W., L. Koppelaar 
Police information for victims of 
crime: a research and training 
perspective from The Netherlands 
Police studies, 1 1 e jrg., nr. 2, 
1988, pp. 72-80 

Recentelijk is de aandacht voor 
slachtoffers van misdrijven toege-
nomen. Dit heeft onder andere 
geleid tot richtlijnen voor de 
politie met betrekking tot het 
informeren van slachtoffers. De 
auteurs pleiten in dit verband voor 
een 'her-contact'-model. Dit houdt 
in dat de politie informatie geeft 
bij de aangifte en dat er enkele 
dagen later door de politie aanvul-
lende informatie wordt gegeven 
tijdens een huisbezoek. Een 

Strafrecht en 
straf rechtspleging 

8 
Champion, D.J. 
Child sexual abusers and 
sentencing severity 
Federal probation, 52e jrg., nr. 
1, 1988, pp. 53-57 

De auteur deed een retrospectief 
onderzoek bij rechtbanken in 
Kentucky, Tennessee en Virginia 
naar de strafmaat voor (seksuele) 
kindermisbruikers. Het blijkt dat 
daders van seksueel misbruik van 
kinderen strengere straffen, 
langere straffen en frequenter 
vrijheidsstraffen opgelegd krijgen 
dan andere misdadigers (ook van 
ernstige vergrijpen). Tevens vindt 
in verhouding een groot aantal 
veroordelingen plaats d.m.v. `plea 
bargaining' in plaats van veroor-
deling door een openbare jury. De 
auteur voert als verklaring aan dat 
veel daders blijkbaar de strenge 
publieke veroordeling trachten te 
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experiment onder slachtoffers van 
inbraak wees uit dat de toepassing 
van het model positieve resultaten 
geeft (onder andere tevredenheid 
met het politie-optreden en 
bereidheid tot het nemen van 
maatregelen op het gebied van 
inbraakpreventie), terwijl er geen 
reactie-generalisatie optreedt. Bij 
vrouwelijke slachtoffers en slacht-
offers met externe risico-oriëntatie 
(dit is het gevoel dat uitsluitend 
externe factoren bepalen of 
iemand slachtoffer van een 
misdrijf wordt) moet voorkomen 
worden dat de angst slachtoffer te 
worden van een misdrijf door het 
politiebezoek toeneemt. Dit is 
mogelijk door te benadrukken dat 
preventief gedrag dit risico 
verkleint. In het artikel wordt een 
'her-contact'-trainingsmodel voor 
politiefunctionarissen beschreven. 
Met literatuuropgave. 
Strafrecht en strafrechtspleging 



vermijden. Nader onderzoek naar 
de effecten van deze in 
vergelijking met andere misdrijven 
strengere bestraffing is gewenst. 
Met literatuuropgave. 

9 
Frenken, J. 
De geloofwaardigheid van een 
incestslachtoffer 
Maandblad geestelijke volksge-
zondheid, 43e jrg., nr. 9, 1988, 
pp. 968979 

De auteur beschrijft in dit artikel 
het advies dat hij recent aan de 
rechter-commissaris van een 
arrondissementsrechtbank heeft 
uitgebracht over de geloofwaar-
digheid van de uitspraken van een 
incestslachtoffer. Het ging om een 
21-jarige vrouw die tussen haar 
vijfde en negentiende levensjaar 
honderden malen seksueel zou 
zijn misbruikt door familieleden, 
buurtgenoten en 'vrienden'. Zelf 
kon het slachtoffer tijdens het 
doen van aangifte en tijdens het 
verdere verhoor haar ervaringen 
nauwelijks verbaliseren. Door 
middel van een of twee knikjes of 
hummetjes antwoordde zij op de 
gestelde vragen. De rechter-
commissaris en de verdedigers van 
de verdachten hadden een aantal 
vragen aan de auteur geformu-
leerd, die onder meer betrekking 
hadden op de geloofwaardigheid 
van haar verklaringen en op haar 
passieve gedrag in de incestueuze 
periode. De antwoorden op deze 
vragen zijn in het artikel 
opgenomen. De auteur meent dat 
de gebruikte verhoormethode 
gerechtvaardigd is, omdat anders 
de paradoxale situatie zou 
ontstaan dat naarmate het inces-
tueuze misbruik ernstiger is 
geweest en het slachtoffer zich 
daarover moeilijker kan uiten, de 
kans des te groter zou zijn dat de 
verdachte(n) bij gebrek aan wettig 
en overtuigend bewijs zou(den) 
worden vrijgesproken. 

10 
Godenzi, A. 
Die eheliche Intimiteit wird 
antastbar: Vergewaltigung in der 
Ehe im europiiischen Vergleich 
Monatsschrift fr Kriminologie 
und Strafrechtsreform, 71e jrg., 
nr. 4, 1988, pp. 255-263 

Het thema 'verkrachting binnen 
het huwelijk' staat in Europa - 
anders dan in de VS - pas sinds 
kort in de publieke belangstelling. 
Hoewel (seksueel) geweld tegen 
vrouwen sinds de opkomst van de 
vrouwenbeweging in de jaren 
zeventig een politiek item is 
geworden, waarbij ook geweld 
binnen het gezin betrokken werd, 
gold dit niet voor verkrachting 
binnen het huwelijk. Lang gold de 
stelling, dat huwelijk en 
verkrachting elkaar uitsluiten. 
Vergeleken wordt de strafrech-
telijke aanpak in de VS en 
Europa, waarbij wordt uitgegaan 
van vier categorieën. 1. De 
echtgenoot is niet strafbaar. Deze 
situatie doet zich in de VS slechts 
in drie staten voor (Alabama, 
Illinois, South Dakota). In Europa 
geldt dit nog voor vrij veel landen. 
2. Het zg. `silent statute'. Hierbij 
wordt de beoordeling aan de 
rechter overgelaten. Deze regeling 
geldt in de VS ook in drie staten 
(Arkansas, Mississippi, 
Washington) en in Europa in een 
groot aantal landen. 3. Straf-
baarheid indien de echtgenoten 
niet samenleven. In de VS is dit 
de wettelijke regeling in meer dan 
twintig staten; in Europa slechts 
in drie landen (Groot-Brittannië, 
Joegoslavië en Hongarije). 4. 
Strafbaarheid bij samenlevende 
echtgenoten. Terwijl in de VS deze 
wettelijke regeling in 22 staten 
geldt, is in Europa op het 
ogenblik slechts in twee landen 
(Zweden en de Sovjet-Unie) 
verkrachting binnen het huwelijk 
strafbaar. Wel wordt de politieke 
druk om hierin verandering te 
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brengen steeds groter. In veel 
Europese landen zijn dan ook 
wetswijzigingen in voorbereiding. 
Tenslotte gaat het hier om de 
wilsvrijheid en het recht op zelfbe-
stemming van de gehuwde vrouw, 
die evenzeer moet worden 
beschermd als die van de 
ongehuwde. 
Met literatuuropgave. 

11 
Kay Harris, M. 
Moving info the new millenium: 
toward a _feminist vision of justice 
The prison journal, 67e jrg., nr. 
2, 1987, pp. 27-38 

De meeste voorstellen betreffende 
beleidsveranderingen op het 
gebied van strafrechtspleging 
kunnen in twee typen worden 
onderscheiden: gericht op verbe-
tering van het systeem of gericht 
op sociale verandering. Oorzaak 
hiervan is het feit dat bestaande 
politieke, economische en sociale 
institutionele structuren steeds als 
gegeven worden beschouwd. In 
dit artikel betoogt de auteur, dat 
de conventionele benaderingen 
weinig belofte inhouden voor een 
beduidend betere toekomst. Er 
wordt echter een andere manier 
geboden om de problemen aan te 
pakken: hoe zou de volgende 
eeuw eruit zien indien we het 
strafrechtsysteem beschouwen 
vanuit een feministische visie? 
Feminisme is een manier om naar 
de wereld te kijken, een samenstel 
van waarden, normen en 
ervaringen. Hiertussen zitten drie 
simpele overtuigingen: alle 
mensen hebben gelijke waarde; 
harmonie en geluk zijn 
belangrijker dan macht en bezit; 
het persoonlijke is het politieke. 
Deze drie overtuigingen worden in 
het onderhavige artikel uitgediept, 
waarna de auteur de bestaande 
strafrechtspleging aan een 
kritische beschouwing onder-
werpt. Strafrechtelijke sancties 

zijn, net als misdaden, bedoeld om 
leed te veroorzaken. Het hele 
systeem is gericht op macht. We 
zijn verzeild geraakt in een 
vicieuze cirkel. Aan het eind van 
het betoog geeft de auteur enkele 
richtlijnen voor een geheel andere 
denktrant, die gebaseerd is op 
voornoemde feministische 
waarden. De conclusie is, dat 
strafrecht in de toekomst dan geen 
noodzakelijk kwaad meer behoeft 
te zijn. Het bestaat niet meer. 
Met literatuuropgave. 

12 
Meyer, G. 
Schuldfiihigkeit bei Abhiingigkeit 
vom Gliicksspiel 
Monatsschrift fr Kriminologie 
und Strafrechtsreform, 71e jrg., 
nr. 4, 1988, pp. 213-227 

Steeds vaker worden strafbare 
feiten gepleegd in het kader van 
een gokverslaving. Daarom groeit 
de behoefte aan criteria aan de 
hand waarvan de diagnose 
'gokverslaving' kan worden 
gesteld en een oordeel kan 
worden gevormd over de schuld-
vraag. De auteur beschrijft twintig 
gevallen uit de strafrechtspraktijk. 
Bij allen is aanwijsbaar iets fout 
gegaan in de persoonlijkheidsont-
wikkeling. Hij stelt echter vast dat 
gokverslaving niet moet worden 
gezien als louter een probleem van 
randgroepen of van bijzonder 
gestoorde persoonlijkheden, maar 
meer als een risico in de heden-
daagse prestatie- en consumptie-
maatschappij. De verklaring voor 
de afwijking moet volgens hem 
worden gezocht in een combinatie 
van wetenschappelijke disciplines. 
De American Psychiatric 
Association heeft in 1987 zeven 
diagnostische criteria geformu-
leerd voor gokverslaving als een 
op zichzelf staande categorie. 
Deze waren ook van toepassing 
op de gevallen die de auteur 
beschrijft. In het Duitse Strafge- 
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setzbuch worden voor de 
vaststelling van ontoerekenings-
vatbaarheid vier criteria gesteld. 
Het laatste van deze, 'een ernstige 
psychische ontaarding', is volgens 
de auteur van toepassing op 
gokverslaafde delinquenten. 
Met literatuuropgave. 

13 
Miethe, T.D., C.A. Moore 
Officials' reactions to sentencing 
guidelines 
Journal of research in crime 
and delinquency, 25e jrg., nr. 2, 
1988, pp. 170-187 

Hoe reageren officieren van 
justitie, rechters en advocaten op 
straftoemetingsrichtlijnen? In dit 
artikel gaat het niet om de straf-
toemetingsstatistieken, maar om 
de opinies van de betreffende 
functionarissen over de richtlijnen, 
zoals die zijn uitgevaardigd in de 
Staat Minnesota. De richtlijnen 
beoogden harmonisatie van het 
straftoemetingsbeleid. Op grond 
van 200 geretourneerde enquête-
formulieren concluderen de 
auteurs dat zes jaar nadat de 
richtlijnen zijn uitgevaardigd er 
nog steeds veel verzet tegen 
bestaat: officieren van justitie 
vinden dat hen te weinig ruimte 
wordt gelaten om hoge straffen te 
eisen tegen zware criminelen; 
rechters vinden dat hen te weinig 
ruimte wordt gelaten voor geïndi-
vidualiseerde rechtspraak; 
advocaten vinden dat er te weinig 
ruimte is om uitzonderingen op de 
voorgeschreven strafrechtelijke 
afdoening te bepleiten. Alle 
partijen zijn het erover eens dat de 
juridische beslissingsvrijheid door 
de richtlijnen beperkt is. De 
auteurs stellen dan ook dat het 
verzet tegen de richtlijnen 
aangeeft dat ze effectief zijn. 
Tegelijkertijd kan het verzet 
aanknopingspunten bieden om het 
stelsel van richtlijnen te vervol-
maken. 

Met literatuuropgave. 

14 
Wasik, M., A. von Hirsch 
Non-custodial penalties and the 
principles of desert 
The criminal law review, 
september 1988, pp. 553-572 

Straffen die de gevangenisstraf 
kunnen vervangen staan op het 
ogenblik sterk in de belang- 
stelling. Een vraag die rijst is hoe 
zwaar deze vervangende straffen 
moeten zijn om in de plaats te 
komen van gevangenisstraf. Dit 
artikel bespreekt een door de 
auteurs ontwikkelde taxonomie 
van straffen, die het mogelijk 
maakt om straffen van de ene 
soort om te rekenen in straffen 
van de andere soort. Het criterium 
waarop de taxonomie en de 
omrekening zijn gebaseerd is de 
hoeveelheid leed die de straf aan 
de veroordeelde bezorgt. Dit leed 
zou kunnen worden bepaald via 
opinie-onderzoeken, waarin de 
bevolking kan aangeven hoe de 
verschillende straffen zich 
onderling verhouden in de 
hoeveelheid leed die ze de veroor-
deelde bezorgen. De taxonomie 
biedt ook mogelijkheden om 
veroordeelden die de vervangende 
straf proberen te ontlopen alsnog 
met een zwaardere vervangende 
straf (maar geen gevangenisstraf) 
te confronteren. Toepassing van 
de taxonomie zou erin resulteren 
dat er vaker sprake zal zijn van 
geldboetes, dienstverlening en 
meldingsplicht. Voorwaardelijke 
vrijheidsstraffen, die de veroor-
deelde nauwelijks leed bezorgen, 
worden gereserveerd voor minder 
ernstige delicten, terwijl surveil-
lance een belangrijker rol gaat 
spelen. Gevangenisstraf blijft 
echter geëigend voor zeer ernstige 
delicten. 
Met literatuuropgave. 
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15 
Wilkins, L.T. 
Future penal philosophy and 
practice 
The prison journal, 67e jrg., nr. 
2, 1987, pp. 76-88 

Waarom zou een macromodel, dat 
verklaart waarom de vraag van het 
publiek naar boter is vervangen 
door de vraag naar dieetmarga-
rines met meervoudig onverza-
digde vetzuren niet eveneens 
kunnen verklaren waarom de 
vraag van het publiek naar gevan-
genisstraf zich wijzigt in de vraag 
naar dienstverlening en hogere 
boetes? Het macromodel, dat de 
auteur voorstaat 'vertaalt' de 
allocatie van schaarse middelen in 
de allocatie van vraag-naar-straf. 
Straf als schaarste. Ook aan straf 
hangt een kostenplaatje en 
hoeveel wij hieraan willen 
besteden, is een politieke keuze. 
Sommige onderzoeksgegevens 
ondersteunen de theorie, dat er 
een correlatie bestaat tussen de 
economische en de strafrechtpo-
litiek. Zo bestaat er een tendens 
tot hoger straffen naarmate de 
inkomens van de top 1-5% van de 
bevolking omhoog gaan. 
Opgeroepen wordt tot een 
discussie over de toekomst van de 
strafrechtpolitiek tot het jaar 2012. 
De auteur levert met dit artikel 
een bijdrage aan deze discussie, 
waarbij hij ervan uitgaat, dat deze 
alleen zinvol kan zijn als wij ons 
realiseren dat de toekomst wortelt 
in het heden. Hoe het denken over 
het strafrecht zich in de komende 
decennia zal gaan ontwikkelen 
hangt nauw samen met onze 
ideeën nu. 
Met literatuuropgave. 

16 
Zimmerman, S.E., D.D. van 
Alstyne e.a. 
The national punishment survey 
and public policy consequences 
Journal of research in crime 

and delinquency, 25e jrg., nr. 2, 
1988, pp. 120-149 

In Amerika wordt de strafrecht-
spraak meer dan in ons land 
beïnvloed door de publieke 
opinie, omdat de selectie van 
magistraten mede bepaald wordt 
op grond van verkiezingsuitslagen. 
De vraag rijst in hoeverre de straf-
rechtspraak de publieke opinie 
zou moeten volgen. Dit artikel 
beantwoordt deze vraag door te 
kijken naar de kosten die dat met 
zich mee zou brengen. In totaal 
1920 respondenten uit de gehele 
VS gaven in het National 
Punishment Survey aan welke 
strafsoort en welke strafmaat zij 
geëigend vonden voor verschil-
lende delicten. Deze gegevens 
werden vergeleken met gegevens 
van de actuele strafrechtspraak in 
de staat New York. Uit de 
vergelijking blijkt dat het publiek 
veel meer gevangenisstraffen zou 
opleggen dan in werkelijkheid 
gebeurt. Het publiek zou ook 
langere straffen opleggen dan in 
werkelijkheid gebeurt. De auteurs 
maakten een berekening van de 
extra kosten die dit voor de staat 
New York met zich mee zou 
brengen en benadrukken dat het 
publiek te weinig zicht heeft op de 
ongewenste financiële conse-
quenties van haar voorkeuren. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

17 
Albanese, J.S. 
Government perceptions of 
organised crime: the presidential 
commissions 1967 and 1987 
Federal probation, 52e jrg., nr. 
1, 1988, pp. 58-63 

Zowel in 1967 als in 1986/1987 
heeft een presidentiële commissie 
in de VS een rapport uitgebracht 
over de georganiseerde crimina-
liteit. In dit artikel worden beide 
rapporten vergeleken. Eerst de 
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verschillen: in 1967 werd de 
Italiaans-Amerikaanse 'maffia' als 
de belangrijkste georganiseerde 
misdadigersgang beschouwd; de 
nadruk lag op gokken en 
afpersing. Twintig jaar later 
worden groeperingen uit Azië, 
Midden- en Zuid-Amerika met 
name genoemd. De drughandel 
vormt de voornaamste inkom-
stenbron, daarnaast is de witte-
boordencriminaliteit belangrijk. 
Ook de methoden waarmee het 
gewonnen geld weer verwerkt 
wordt krijgen aandacht. In 1967 
werd het strafrecht gezien als de 
belangrijkste oplossing voor het 
probleem en werden vele aanbeve-
lingen gedaan voor wetswijzi-
gingen ter bestrijding van de 
georganiseerde criminaliteit; in 
1987 ligt meer nadruk op civiele 
maatregelen voor de bestrijding en 
op het effectiever uitvoeren van 
bestaande wetten. Er zijn ook 
overeenkomsten: beide rapporten 
benadrukken de cruciale rol van 
geld, beide commissies pleiten 
voor een strengere aanpak van de 
drughandel en beiden noemen 
dezelfde problemen bij de 
bestrijding van georganiseerde 
criminaliteit. 
Met literatuuropgave. 

18 
Ashford, D.B., C.W. LeCroy 
Predicting recidivism: an 
evaluation of the Wisconsin 
juvenile probation and aftercare 
risk instrument 
Criminal justice and behavior, 
15e jrg., nr. 2, 1988, pp. 141-151 

Meer dan de helft van de jonge 
delinquenten in de staat Arizona 
recidiveert. Gegeven de schaarse 
geldelijke middelen die 
beschikbaar zijn voor de behan-
deling en begeleiding van jonge 
delinquenten is het wenselijk om 
van geval tot geval te kunnen 
bepalen hoeveel aandacht de 
betreffende delinquent nodig 

heeft: delinquenten met een hoog 
recidive-risico zouden meer 
aandacht behoeven. Deze studie 
onderzoekt de mate waarin een 
veel gebruikt instrument om het 
recidive-risico te meten valide is. 
Het meetinstrument bestaat uit 
acht items, o.a. de leeftijd waarop 
men voor het eerst met justitie in 
aanraking kwam, aantal eerdere 
hechtenissen, drugsgebruik, enz. 
Het instrument werd beproefd op 
de gegevens van 107 
voorwaardelijk invrijheidgestelde 
jongeren. De analyse laat zien dat 
alleen de leeftijd waarop men 
voor het eerst met justitie in 
aanraking kwam voorspellende 
waarde heeft: hoe jonger, hoe 
hoger de kans op recidive. In 20% 
van de gevallen werd ten onrechte 
voorspeld dat de delinquent niet 
zou recidiveren, in 25% werd ten 
onrechte voorspeld dat de delin-
quent wel zou recidiveren. Het 
meetinstrument heeft dus een lage 
validiteit. De auteurs suggereren 
dat meer items bij de voorspelling 
moeten worden betrokken. 
Met literatuuropgave. 

19 
Cohen, M.A. 
Some new evidence on the 
seriousness of crime 
Criminology, 26e jrg., nr. 2, 
1988, pp. 343-353 

Is de ernst van delicten meetbaar? 
Verschillende onderzoeken in het 
verleden hebben geprobeerd om 
de ernst van delicten vast te 
stellen aan de hand van publieke 
opinieonderzoeken. Over het 
algemeen leveren deze onder-
zoeken eenzelfde ernst-rangorde 
op, maar worden de onderzoekers 
geconfronteerd met steeds weer 
andere ernst-verschillen tussen de 
delicten. In dit artikel wordt een 
nieuwe methode voorgesteld om 
de ernst van delicten eenduidig te 
bepalen. Daartoe worden drie 
ernst-dimensies, namelijk 
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opgelopen kosten, pijn/leed, en 
het risico om aan het delict te 
sterven, in geld uitgedrukt. De 
opgelopen kosten worden geschat 
op grond van gepubliceerde statis-
tieken, de pijn en het leed worden 
geschat door een jury, en de kans 
om te sterven wordt ook geschat 
op grond van statistieken en 
vermenigvuldigd met een 
geldbedrag (twee miljoen dollar) 
dat de waarde van het leven zou 
vertegenwoordigen. Deze nieuwe 
berekeningsmethode levert 
eenzelfde ernst-rangorde op als 
voorgaande onderzoeken, maar 
laat tegelijkertijd zien dat het 
verschil in ernst tussen agressieve 
delicten en niet-agressieve delicten 
veel groter is dan op basis van 
publieke-opinieonderzoeken werd 
verondersteld. 
Met literatuuropgave. 

20 
Dembo, lt., M. Detke e.a. 
The relationship between physical 
abuse and sexual victimization 
and illicit drug abuse: findings 
from two studies of detained 
youths 
Violence, aggression and 
terrorism, 2e jrg., nr. 3, 1988, 
pp. 281-295 

Onze kennis over het verband 
tussen kindermishandeling, 
seksueel misbruik en druggebruik 
vertoont nog veel lacunes. Enig 
inzicht in deze materie verschaffen 
ons twee onderzoeken uit 1984 en 
1986/87. In 1984 werden 145 
jeugdige gedetineerden geïnter-
viewd, in 1986/87 399. Er werden 
zowel mannelijke als vrouwelijke 
gedetineerden geïnterviewd (50/50 
in 1984, in 1986/87 was 75% van 
de ondervraagden van het 
mannelijke geslacht). Bij beide 
studies waren de blanke Ameri-
kanen in de meerderheid: 63% in 
1984 en 57% in 1986/87. Gecon-
cludeerd kan worden dat er een 
verband bestaat tussen licha- 

melijke mishandeling, seksueel 
misbruik en overmatig drugge-
bruik. Er bestaat grote behoefte 
aan vroegtijdige, langdurige en 
intensieve begeleiding van 
mishandelde kinderen en hun 
families. Er is echter meer 
onderzoek, waarbij jeugdige 
proefpersonen over langere tijd 
worden gevolgd, noodzakelijk om 
een goed beeld van deze materie 
te kunnen vormen. 
Met literatuuropgave. 

21 
Gibbons, D.C. (red.) 
Donald Cressey, 1919-1987 
Crime and delinquency, 34e 
jrg., nr. 3, 1988 

Het themanummer bevat naast 
een uitgebreid in memoriam van 
Donald Cressey verschillende 
bijdragen over criminologische 
terreinen waarop Cressey actief is 
geweest. Polk en Gibbons hebben 
het over de wijzen waarop crimi-
nologie kan worden ge- en 
misbruikt; het belangrijkste blijft 
echter het streven naar inzicht in 
de drijfveren van de misdadiger. 
Matsueda bespreekt de 'cliffe-
rential association theory' van 
Sutherland, de kritiek die er in de 
loop der jaren op gekomen is en 
geeft suggesties hoe deze theorie 
in de toekomst verder gebruikt 
kan worden bij onderzoek. 
Reinarman en Fagan doen verslag 
van een longitudinaal onderzoek 
naar gewelddadige jeugdige crimi-
nelen in Noord-Californië, 
gebaseerd op deze `differential 
association theory'. Het 
percentage zwarte delinquenten 
uit arme buurten is daar hoger 
dan het percentage blanken uit 
middle-class buurten, maar dat 
kan ook veroorzaakt worden door 
het feit dat de politie in zwarte 
buurten actiever optreedt. Irwin 
en Albini tenslotte bespreken 
Cresseys bijdragen op het gebied 
van de sociologische aspecten van 
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de gevangenis en het onderzoek 
naar georganiseerde misdaad. 
Met literatuuropgaven. 

22 
Home!, R., P. Wilson 
Law and road safety: strategies 
for modifying the social 
environment, with particular 
reference to alcohol control 
policies 
The Australian and New 
Zealand journal of criminology, 
21e jrg., nr. 2, 1988, pp. 104-116 

Het idee van afschrikking door 
(versterking van) het strafrecht 
vormt nog steeds de belangrijkste 
pijler bij de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid voor de 
veiligheid op de weg. De stroming 
die pleit voor beïnvloeding van de 
sociale omgeving en niet alleen de 
individuen wint echter aan gezag. 
De schrijvers ontwikkelen een 
model waarbij de wet zowel de 
straffen als de sociale en fysieke 
omgeving beïnvloedt. Centraal 
punt hierbij is de perceptie en de 
evaluatie (waardering) van de 
straf, waarbij ook gedoeld wordt 
op informele straf van de naaste 
omgeving en materiële kosten. Als 
voorbeeld wordt ingegaan op 
alcohol (beschikbaarheid, kosten, 
reclamecampagnes). 
Met literatuuropgave. 

23 
Howe, E.S., C.J. Brandau 
Additive effects of certainty, 
severity, and celerity of 
punishment on judgements of 
crime deterrence scale value 
Journal of applied social 
psychology, 18e jrg, nr. 9, 1988, 
pp. 796-812 

In hoeverre werken pakkans, 
strafzwaarte en bestraffings-
snelheid als afschrikmiddelen bij 
de bestrijding van de crimina-
liteit? In twee experimenten met 
in totaal 240 respondenten 
(psychologie-studenten uit 

Illinois) werden verschillende 
delicten ter beoordeling 
voorgelegd. De informatie die 
daarbij gegeven werd, was 
gemanipuleerd: de pakkans, de 
strafzwaarte en de bestraffings-
snelheid waren elk laag of hoog. 
Op een beoordelingsschaal 
dienden de respondenten aan te 
geven in hoeverre de aangeboden 
informatie afschrikwekkend zou 
werken, wanneer deze informatie 
bij het publiek bekend zou 
worden. Uit de resultaten blijkt 
dat de drie afschrikmiddelen ieder 
een afzonderlijk effect hebben: 
hoe hoger de pakkans, de straf-
zwaarte en de bestraffings-
snelheid, des te sterker de veron-
derstelde afschrikwekkende 
werking. De analyses laten zien 
dat de totale afschrikwekkende 
werking een optelsom van de drie 
afschrikmiddelen is. Toch sugge-
reren de auteurs dat in 
werkelijkheid de totale afschrik-
wekkende werking niet additief is, 
maar multiplicatief: een lage 
pakkans bijvoorbeeld kan het 
effect van andere afschrikmid-
delen teniet doen; een hoge 
pakkans kan het effect van andere 
afschrikmiddelen versterken. 
Met literatuuropgave. 

24 
Ladbrook, D.A. 
Why are crime rates higher in 
urban than in rural areas? 
Evidence from Japan 
The Australian and New 
Zealand journal of criminology, 
21e jrg., nr. 2, 1988, pp. 81-103 

Een van de meest betrouwbaar 
uitgebrachte stelregels in de socio-
logie van de misdaad is, dat 
officiële geregistreerde conven-
tionele criminaliteitscijfers in 
stadsgebieden hoger zijn dan op 
het platteland. Hoe komt dat? Er 
zijn verschillende sociologische 
verklaringen gegeven om dit 
verschil te verantwoorden. Rond 
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elk van deze thema's is opnieuw 
onderzoek gedaan, maar tot een 
vergelijkend onderzoek is het nog 
niet of nauwelijks gekomen. In dit 
artikel worden drie verklaringen 
van bovenstaande stelregel 
beschreven, geoperationaliseerd 
en met elkaar vergeleken. De drie 
verklaringen zijn allemaal struc-
tureel van aard en schrijven de 
hogere criminaliteitscijfers in 
stadsgebieden toe aan: de mate 
van verstedelijking en bevolkings-
dichtheid; het verschil in 
demografische structuren tussen 
de stad en het platteland (in de 
stad bevindt zich een grotere 
groep van jonge mensen); de 
grotere migratiecijfers en bevol-
kingsgroei. Men maakt gebruik 
van acht indicatoren om zes 
hypothesen te testen voor zes 
misdaden gericht tegen personen 
en (hun) eigendommen (brand-
stichting, diefstal, doodslag, 
verkrachting, beroving en geweld-
pleging). 46 Japanse prefecturen 
(administratieve districten) werden 
gebruikt als analyse-eenheden. De 
resultaten van de vergelijkingen 
worden duidelijk uiteengezet, 
waarna een en ander wordt 
weergegeven in een aantal 
schema's. Meervoudige regressie-
analyse schrijft de variatie in 
percentage van misdaden tegen 
eigendommen voor het grootste 
gedeelte toe aan een groter aantal 
jonge mensen in de stadsbe-
volking en aan een hoger 
percentage migratie in deze 
populatie. De verschillen tussen 
Japanse en Westerse niveaus en 
patronen van misdaad zijn toe te 
schrijven aan de sterke sociale 
controle van familie en omgeving 
en aan methoden die door de 
politie worden gehanteerd. 
Trends, vergelijkbaar met die in 
het Westen, komen van de kant 
van de jeugdcriminaliteit in de 
context van stedelijke omstandig-
heden. 

Met literatuuropgave. 

25 
Minty, B. 
Public care or distorted family 
relationships: the antecedents of 
violent crime 
The Howard journal of criminal 
justice, 27e jrg., nr. 3, 1988, pp. 
172-187 

Om de omvang van geweldscrimi-
naliteit terug te kunnen dringen 
wordt er steeds weer geprobeerd 
om meer inzicht te krijgen in de 
achtergronden ervan. De auteur 
verrichtte in verband hiermee 
o.g.v. criminaliteitsrapporten een 
follow-up onderzoek onder 166 
jongens, afkomstig uit een 
verwaarloosde binnenstad in 
Noord-Engeland en volgde hen 
tot een gemiddelde leeftijd van 
dertig jaar. Zij zijn geboren tussen 
1944 en 1953, hebben een lage 
socio-economische status en zijn 
opgegroeid in gezin, tehuis of 
pleeggezin. Er bleek een sterk 
verband te bestaan tussen gedrags-
problemen en criminaliteit in de 
jeugd en veroordelingen voor 
geweldsdelicten als volwassene 
(26%), evenals met tekorten (een 
afwijzende vader) en verstoringen 
in de gezinsverhoudingen. Er kon 
geen verband aangetoond worden 
met agressief gedrag en socio-
economische factoren als armoede 
en slechte woonomstandigheden, 
wel echter met weglopen van huis. 
Uithuisplaatsing op zichzelf bleek 
geen criminogene factor te zijn; 
jongens met een langere opname-
periode pleegden zelfs minder 
geweldsdelicten dan zij, die korter 
in een tehuis verbleven. De auteur 
veronderstelt o.g.v. zijn 
uitkomsten, dat voor sommige 
kinderen vervangende zorg 
buitenshuis beter kan zijn dan 
opgroeien in een ontwrichte 
gezinssituatie. 
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26 
Sanders, A. 
Personal violence and public 
order: the prosecution of 
Vomestic' violence in England 
and Wales 
International journal of the 
sociology of law, 16e jrg., nr. 3, 
1988, pp. 359-382 

Gevallen van geweldpleging in de 
privésfeer worden doorgaans door 
het justitiële systeem op andere 
wijze benaderd en behandeld dan 
andere categorieën geweldpleging. 
De auteur onderzocht 1200 
gevallen van geweldpleging in een 
drietal Engelse politiedistricten 
aan de hand van dossiers en 
gesprekken met mensen van 
politie en justitie. Zijn bedoeling 
was om de in de literatuur aange-
dragen verklaringen over deze 
differentiële behandeling nader te 
bezien. De reden dat de politie 
vaak afziet van vervolging in 
domestieke geweldpleging houdt 
structureel verband met de 
wettelijke regelgeving omtrent 
geweldpleging. De kern van de 
maatschappelijke functie van de 
politie is al sinds haar ontstaan de 
ordehandhaving. Maar hierbij 
heeft de openbare orde prioriteit 
boven de private sfeer. Deze diffe-
rentiële maatschappelijke 
concepties van het 'openbare of 
publieke domein' en het 'private 
domein' hangen samen met de 
differentiële politiële benadering 
van enerzijds domestieke geweld-
pleging en anderzijds andere 
vormen van geweld. 
Met literatuuropgave. 

27 
Traulsen, H. 
Eine Theorie ging an der 
Wirklichkeit vorbei; der Gebur-
tendickgang und seine Auswir-
kungen auf die Kriminaliteitsbe-
lastung junger Menschen 
Kriminalistik, nr. 7, 1988, pp. 
397-400 

Volgens de hypothese 'bij meer 
controle worden meer strafbare 
feiten ontdekt' zou sinds de 
teruggang van de geboortegolf het 
aandeel van jongeren in de totale 
criminaliteit moeten toenemen. 
Immers, wanneer er minder 
jongeren zijn, staan zij meer aan 
controle bloot, dus worden meer 
van hen betrapt. De statistieken 
van geregistreerde criminaliteit in 
Duitsland bevestigen deze 
hypothese echter niet. De auteur 
ging de cijfers na m.b.t. 
verdachten die in 1965 werden 
geboren. Dit betreft degenen die 
in 1979 door het strafrecht nog als 
kind werden aangemerkt, de 
'jeugdigen' uit de jaargang 1983 
en de 'adolescenten' in de 
jaargang 1986. Bij deze drie 
groepen bleek geen stijging in 
geregistreerde criminaliteit in 
vergelijking met de cijfers van 
jeugdigen die tijdens de geboor-
tegolf (d.w.z. vóór 1965) werden 
geboren. Integendeel, bij de 
'kinderen' en de 'jeugdigen' wordt 
een daling vastgesteld in de 
percentages delinquenten en een 
stabilisering van hun aandeel in 
de totale criminaliteit. Dit geldt 
zowel wanneer alle soorten 
delicten tesamen worden bezien 
als voor de verschillende delicten 
apart. Een uitzondering op het 
laatste is dat het delict gekwalifi-
ceerde diefstal onevenredig is 
afgenomen. 

28 
Utech, M.R. 
Child maltreatment: a conceptual 
model 
Violence, aggression and 
terrorism, 2e jrg., nr. 2, 1988, 
pp. 179-197 

Sinds de jaren zestig is het begrip 
kindermishandeling op verschil-
lende manieren gedefinieerd, 
waarbij o.a. in beschouwing 
werden genomen: lichamelijke 
mishandeling, seksueel misbruik, 
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emotionele mishandeling, 
verwaarlozing en verlating. De 
diverse definities, o.a. ontwikkeld 
door artsen en maatschappelijk 
werkenden worden in dit artikel 
onder de loep genomen, waarbij 
verscheidene tegenstrijdigheden 
worden waargenomen. Zo neigen 
onderzoekers ertoe zich te concen-
treren op de dader, terwijl 
degenen die in de praktijk met 
kindermishandeling te maken 
krijgen, zich meer bezighouden 
met de gevolgen voor de slacht-
offers. Getracht wordt, de diverse 
definities met elkaar in overeen-
stemming te brengen door middel 
van een logisch model van het 
begrip kindermishandeling. 
Met literatuuropgave. 

29 
Voorhis, P. van, F.T. Cullen e.a. 
The impact of family structure 
and quality on delinquency: a 
comparative assessment of struc-
tural and functional factors 
Criminology, 26e jrg., nr. 2, mei 
1988, pp. 235-261 

Er is wel veel onderzoek verricht 
naar de invloed van een gebroken 
gezin op criminaliteit, maar er is 
weinig gebruik gemaakt van multi-
variate analysetechnieken om het 
relatieve belang van andere 
factoren na te gaan. De onder-
zoekers interviewden 152 
middelbare scholieren (leeftijd 14 
tot 19 jaar) naar zowel hun gezins-
leven als crimineel gedrag. De 
vragen over het gezin betroffen 
zowel het functioneren als de 
samenstelling (ouders gescheiden, 
overleden etc.). Eventueel 
gepleegde strafbare feiten werden 
onderscheiden in de vijf meest 
voorkomende vormen, inclusief 
'status offenses' (d.w.z. weglopen, 
spijbelen, ongehoorzaamheid etc). 
Als controlevariabelen werden 
leeftijd en sekse opgenomen. De 
uitkomsten van bivariate analyses 
geven aan dat er geen direct 

30 
Walter, M., W. Fischer. 
Jugendkriminalitiit in Budapest 
und Hamburg 
Monatsschrift fnr Kriminologie 
und Strafrechtsreform, 71e jrg., 
nr. 4, 1988, pp. 228-245 

De auteurs verrichtten een 
vergelijkend onderzoek naar 
jeugdcriminaliteit in de steden 
Boedapest en Hamburg. Zij kozen 
deze steden vanwege de 
verschillen in maatschappijvorm. 
De gegevens werden verzameld 
van 1974 tot en met 1983. 
Gekeken werd naar het 
voorkomen van een aantal 
vermogens- en geweldsdelicten, 
het aandeel van jeugdigen in de 
totale criminaliteit, ophelderings-
percentages en de strafrechtelijke 
afhandeling. Globaal blijkt het 
idee dat jeugdcriminaliteit in het 
Westen meer voorkomt dan in het 
Oosten en dat deze in Westerse 
landen sneller stijgt, te kloppen. 
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verband bestaat tussen een 
gebroken gezin en criminaliteit, 
alleen een zwakke relatie met de 
zg. status offenses. Alle maten 
voor dysfunctioneren van het 
gezin resulteerden wél in signifi-
cante verbanden met een totale 
score voor criminaliteit en voor 
status offenses. Wat betreft de 
delicten apart bleek een signi-
ficant verband tussen de kwaliteit 
van het gezinsleven enerzijds en 
vermogens-, gewelds- en drugsde-
licten anderzijds. Het effect van 
een gebroken gezin op zich wordt 
verder gering geacht op grond van 
een reeks regressie-analyses. De 
auteurs concluderen tentatief dat 
hun bevindingen een onder-
steuning zijn van de controle en 
sociaal-leren theorieën over het 
ontstaan van crimineel gedrag. Zij 
menen dat 'slechte' gezinnen wel, 
maar scheidingen binnen het gezin 
geen risicofactor opleveren. 
Met literatuuropgave. 



Eveneens blijkt echter dat dit in 
hoofdzaak vermogensdelicten 
betreft en niet zozeer seksuele en 
levensdelicten. De ophelderings-
ratio's zijn in Boedapest 
aanzienlijk hoger. Dit verschil 
geldt echter eveneens in 
hoofdzaak de minder ernstige 
delicten. Hoewel de criminali-
teitscijfers en de ophelderings-
ratio's met betrekking tot jongeren 
verschillen, is er een duidelijke 
congruentie in de aantallen cijfers 
over veroordelingen. Hierdoor 
hebben beide steden ongeveer 
gelijke 'netto' criminaliteitscijfers, 
dat wil zeggen: feitelijke aantallen 
opgelegde en uitgevoerde straffen, 
zodat rechterlijke en reclasserings-
instanties in gelijke mate belast 
zijn met jeugdige delinquenten. 
Met literatuuropgave. 

31 
Wellis, L.E., J.R. Rankin 
Direct paren tal control and delin-
quency 
Criminology, 26e jrg., nr. 2, 
1988, pp. 263-285 

Tot voor kort waren criminologen 
van mening dat de direkte 
controle die ouders over hun 
eigen kinderen uitoefenen 
onbelangrijk is voor de mate 
waarin die kinderen zich delin-
quent gedragen. Deze mening was 
niet alleen gebaseerd op theore-
tische overwegingen, maar ook op 
empirisch onderzoek. De auteurs 
van dit artikel veronderstellen 
echter dat direkte ouderlijke 
controle wel belangrijk is, maar 
dat dit begrip in eerder onderzoek 
nooit goed is geoperationaliseerd. 
Zelf hanteren zij een vierledige 
operationalisatie: ouderlijke 
controle over de keuze van 
vrienden en aktiviteiten; 
ouderlijke strengheid; hoe vaak de 
ouders iets door de vingers zien; 
hoe vaak de ouders straffen. Het 
onderzoek maakt gebruik van 
gegevens die eerder door 

Bachman werden verzameld in het 
kader van het Youth in Transition 
Panel, waarin 1886 jongens van 15 
tot 17 jaar o.a. werd gevraagd hun 
ouders op de genoemde vier 
criteria te beoordelen. De resul-
taten laten zien dat jongens die 
een zeer lage of een zeer hoge 
ouderlijke controle ervaren meer 
probleemgedrag vertonen dan 
jongens die een matige ouderlijke 
controle ervaren. De relatie tussen 
probleemgedrag en direkte 
ouderlijke controle blijkt minstens 
even sterk als die tussen 
probleemgedrag en indirekte 
ouderlijke controle. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen 

32 
Benson, M.L., F.T. Cullen 
The special sensitivity of white- 
collar Wenders to prison: a 
critique and research agenda 
Journal of criminal justice, 16e 
jrg., nr. 3, 1988, pp. 207-215 

Als gevolg van hun sociale achter-
grond en hun gebrek aan ervaring 
met het strafrechtelijk systeem 
wordt verondersteld dat plegers 
van witteboorden-criminaliteit 
extra gevoelig zijn voor het 
ondergaan van gevangenisstraf. 
De schrijver bestrijdt deze visie: 
veroordeelden wegens witte-
boorden-criminaliteit zijn in 
detentie lang niet zo kwetsbaar als 
wel wordt verondersteld. Hij 
baseert zijn mening op interviews 
met een veertiental gedetineerde 
witteboorden-criminelen en op 
een kritische evaluatie van 
relevante theoretische noties. De 
conclusie is dat gedetineerden die 
uit de maatschappelijke boven-
lagen afkomstig zijn, de 
beschikking hebben over 
persoonlijkheden en sociale 
middelen die hen in staat stellen 
zich beter staande te houden in de 
detentiesituatie. Concreet blijkt uit 
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de interviews dat deze gedeti-
neerden drie strategieën toepassen 
om het hoofd boven water te 
houden: het ontkennen van hun 
criminaliteit, conformering aan de 
inrichtingsregels en veronderstelde 
superioriteit ten opzichte van 
medegedetineerden. Tot slot van 
het artikel worden aanbevelingen 
gedaan voor verder onderzoek 
waarbij het psychologisch welbe-
vinden van gedetineerden uit 
verschillende maatschappelijke 
lagen van de bevolking met elkaar 
wordt vergeleken. 
Met literatuuropgave. 

33 
Durharn III, A.M. 
Evaluating privatized correctional 
institutions: obstacles to effective 
assessment 
Federal probation, 52e jrg., nr. 
2, 1988, pp. 65-71 

Het aantal gedetineerden in 
Amerikaanse penitentiaire inrich-
tingen is tussen 1970 en 1987 meer 
dan verdubbeld en er is sprake 
van een aanzienlijke overbe-
volking in de gevangenissen. De 
oplossing voor dit capaciteitspro-
bleem wordt onder meer gezocht 
in het overdragen van peniten-
tiaire verantwoordelijkheden aan 
het particuliere initiatief. Wil het 
maximale rendement worden 
gehaald uit deze privatiseringsini-
tiatieven binnen het gevangenis-
wezen, dan zullen de ontwikke-
lingen adequaat moeten worden 
geëvalueerd. De schrijver gaat in 
dit artikel op twee aspecten van 
dit evaluatie-proces in: de 
oorspronkelijke evaluatie-opzet en 
de informatiebronnen voor 
evaluatieve gegevens. Met 
betrekking tot de evaluatie-opzet 
worden vijf problemen 
onderkend: de onmogelijkheid om 
van tevoren te weten welke 
ontwikkelingen zich zullen 
voordoen en naderhand voor 
evaluatie in aanmerking komen; 

34 
Evans Skovron, S., J.E. Scott 
e.a. 
Prison crowding: public attitudes 
toward strategies ofpopulation 
control 
Journal of research in crime 
and .delinquency, 25e jrg., nr. 2, 
1988, pp. 150-169 

De Amerikaanse gevangenissen 
kampen met overbevolking. 
Strategieën om dit probleem te 
reduceren zijn: het beperken van 
aantal of duur van gevangenis-
straffen ('front-end' strategieën), 
het vergroten van het aantal 
ontslagen ('back-end' strategieën) 
en het vergroten van de gevange-
niscapaciteit. Door middel van 
een telefonische enquête onder 
driehonderd inwoners van twee 
Amerikaanse steden werd de 
publieke opinie ten aanzien van 
deze strategieën onderzocht. Er 
bleek veel steun te zijn voor 
`community based programs' 
(alternatieve sancties) voor first-
offenders en niet-gewelddadige 
delinquenten, alsmede voor 
vroegtijdig ontslag bij goed 
gedrag. Voor capaciteitsuit-
breiding bestond gematigde steun. 
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de noodzaak om ook proces-
gerichte evaluatie-instrumenten te 
hanteren; de behoefte aan 
speciale expertise voor het 
vakkundig opzetten van evaluatie-
programma's; de noodzaak om de 
controle op het operationele 
functioneren van inrichtingen niet 
te verwarren met 
resultaat-evaluatie; de politieke 
druk, die het geduld dat voor 
goede evaluaties vereist is, parten 
zal spelen. Vijf bronnen van 
evaluatieve informatie worden 
vervolgens beschreven: gedeti-
neerden, personeel, inrichtingsma-
nagers, inrichtingsrapporten en 
dossiers, en door de overheid 
aangestelde inspecteurs. 
Met literatuuropgave. 



Uitbreiding van de bevoegdheden 
van de `parole board authority' 
(de commissie die beslist over 
voorwaardelijke invrijheidstelling) 
en verkorting van de straffen werd 
niet wenselijk geacht. De publieke 
opinie hangt meer samen met 
attitude-variabelen dan met 
demografische kenmerken. Het 
artikel wordt besloten met een 
algemene beschouwing over de 
relatie publieke opinie - gevange-
nisbeleid. 
Met literatuuropgave. 

35 
Hairston, C.F. 
Family ties during imprisonment: 
da they influence future criminal 
activity? 
Federal probation, 52e jrg., nr. 
1, 1988, pp. 48-51 

Gezinsgerichte behandelingspro-
gramma's voor gedetineerden zijn 
een betrekkelijk nieuw verschijnsel 
in de Amerikaanse penitentiaire 
wereld. Deze programma's zijn 
erop gericht om familiebanden 
van gedetineerden in stand te 
houden en om de betrokkenheid 
van gedetineerden op hun gezin te 
versterken. Voorstanders van 
dergelijke programma's menen dat 
het niveau van toekomstige crimi-
naliteit erdoor wordt terugge-
drongen. Dat het handhaven van 
sterke familiebanden tijdens de 
detentie leidt tot een verminderde 
recidive is in vijf empirische 
studies aangetoond. Er zijn 
verschillende theoretische noties 
ter verklaring van deze 
samenhang. De eerste is dat het 
gezinsnetwerk voorziet in sociale 
en praktische steun, waardoor de 
kans op terugval tot crimineel 
gedrag vermindert. Een tweede 
theoretische invalshoek benadrukt 
het belang van het gezin als bron 
van primaire relaties; relaties die 
door warmte en betrokkenheid 
gekenmerkt zijn. Zonder primaire 
groepsbindingen raken individuen 

op drift. Tot slot van het artikel 
gaat de auteur in op de conse-
quenties die aan de bemoedigende 
onderzoekresultaten moeten 
worden verbonden. Er wordt voor 
gepleit om een degelijke theore-
tische en onderzoek-basis te 
ontwikkelen waarop gezinsge-
richte behandelingsprogramma's 
kunnen worden gebaseerd. Verder 
is het van belang om de belemme-
ringen die het Amerikaanse gevan-
geniswezen nu nog vaak opwerpt 
voor bezoekers van gedetineerden 
zoveel mogelijk te elimineren. 
Met literatuuropgave. 

36 
Walter, J. 
Disziplinarmassnahmen, 
besondere Sicherungsmass-
nahmen und Selbstbeschiidig-
ungen - Indikatoren fr die 
Konfliktbelastung einer Voll-
zugsanstalt? 
Zeitschrift far Strafvollzug und 
Straffalligenhilfe, 37e jrg., nr. 4, 
1988, pp. 195-199 

Mede aan de hand van de over de 
jaren 1978/1987 door de gevan-
genis van Pforzheim verstrekte 
gegevens komt de auteur tot de 
conclusie dat het aantal opgelegde 
disciplinaire maatregelen, 
eenzame opsluitingen en zelfver-
wondingen tesamen als indika-
toren voor de conflictbelasting 
van een gevangenis kunnen 
worden gezien. Disciplinaire 
straffen moeten echter in het 
socialisatieproces als peda-
gogische noodmaatregelen worden 
beschouwd, die slechts bij hoge 
uitzondering moeten worden 
toegepast. Een en ander kan 
slechts worden bereikt indien de 
bewaker, die rechtstreeks contact 
heeft met de gedetineerde hieraan 
zijn medewerking verleent. 
Belangrijk is, conflicten daar op te 
lossen waar zij zijn ontstaan. Ook 
het bijna automatisch opleggen 
van een disciplinaire straf bij 
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werkweigering zou opnieuw 
moeten worden bezien. De 
'natuurlijke' gevolgen van 
werkweigering, bijv. geen zakgeld 
en geen mogelijkheden iets te 
kopen, worden als negatieve 
sancties ervaren, die wel degelijk 
effect sorteren. Tenslotte moet 
niet uit het oog worden verloren 
dat achter de agressie van in het 
bijzonder jeugdige gevangenen (en 
daar gaat het in Pforzheim om) 
een - zij het met ondeugdelijke 
middelen - vertwijfeld zoeken 
naar kontakt schuilgaat. 

37 
Williamson, D. 
Training for governing 
Prison service journal, nr. 71, 
1988, pp. 13-15 

In 1983 en 1984 is het Engelse 
opleidingsinstituut voor gevange-
nispersoneel gestart met respec-
tievelijk een begin- en een vervolg-
opleiding voor directeuren van 
penitentiaire inrichtingen. Een 
hoofdreden voor dit trainingspro-
gramma was de noodzaak om 
gevangenisdirecteuren beter toe te 
rusten om de financiële verant-
woordelijkheid te dragen voor de 
inrichting. Verder was het 
dringend noodzakelijk om binnen 
de inrichtingen het personeels-
beleid te versterken en in het 
bijzonder de onderhandelingen 
met de personeelsorganisaties 
beter te laten verlopen. Sinds 1983 
hebben 100 cursisten de beginop-
leiding gevolgd en 50 de vervolg-
training. Evaluatie van de 
inmiddels opgedane ervaringen 
leert dat de cursussen de 
deelnemers te lang aan het 
dagelijkse inrichtingsmanagement 
onttrekken. Een tweede 
kritiekpunt is dat het programma 
te overladen is, zodat onderdelen 
ervan onvoldoende kunnen 
worden uitgediept. Tenslotte was 
er kritiek op de onvoldoende 
inspraak bij de samenstelling van 

38 
Yablon, M. 
The application of queueing 
models to strategies for reducing 
prison population size 
Journal of criminal justice, 16e 
jrg., nr. 3, 1988, pp. 183-196 

Vier bekende strategieën om de 
omvang van de gevangenisbe-
volking terug te brengen zijn: het 
niet meer opnemen van gedeti-
neerden, het beperken van de 
gedetineerdenopname, het terug-
brengen van de gemiddelde deten-
tietijd, en het onmiddellijk op vrije 
voeten stellen van bepaalde 
categorieën gedetineerden. In dit 
artikel wordt met behulp van 
mathematische modellen het 
effect doorgerekend van deze vier 
strategieën. Het niet meer 
opnemen van gedetineerden 
reduceert de omvang van de 
gevangenisbevolking het sterkst. 
Het zonder meer verminderen van 
de gemiddelde detentietijd 
reduceert deze omvang vervolgens 
wat sneller dan een strategie 
waarbij mede of uitsluitend de 
gemiddelde opname van gedeti-
neerden wordt beperkt. Het direct 
op vrije voeten stellen van 
bepaalde categorieën gedeti-
neerden is tenslotte een goede 
maatregel om de penitentiaire 
capaciteitsdruk tijdelijk te 
verlichten. Het blijkt namelijk dat 
in dat geval pas na meer dan een 
jaar het oorspronkelijke gedeti-
neerdenpeil weer wordt bereikt. 
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het leerprogramma. Gelet op deze 
kritiek geeft de schrijver een alter-
natieve opzet voor het 
management-trainingsprogramma. 
Hij stelt voor om de 
standaard-beginopleiding te 
handhaven, maar om bij de 
vervolgopleiding veel meer 
tegemoet te komen aan de indivi-
duele wensen en behoeften van de 
cursisten. 



Psychiatrische hulp 

39 
Andron, L., V. Kiehlbauch Cruz 
e.a. 
Developmentally disabled women 
who were molested as children 
Social case work, 69e jrg., nr. 7, 
1988, pp. 411-419 

De auteurs beschrijven in hun 
artikel de gevolgen van incest 
voor een groep vrouwen met 
mentale en verstandelijke ontwik-
kelingsstoornissen, die bij hen in 
therapie zijn geweest. Kinderen 
met een dergelijke stoornis hebben 
over het algemeen nooit seksuele 
voorlichting gehad, wat de kans 
nog groter maakt seksueel 
misbruikt te worden. Het ging om 
zes vrouwen tussen 22 en 38 jaar. 
Zij allen kenmerkten zich door 
gebrek aan zelfwaardering, 
eenzaamheid en vooral het onver-
mogen met anderen te praten over 
hun seksuele ervaringen. Een 
belangrijk moment in de therapie 
was het vertonen van een film 
waarin vrouwen wèl openhartig 
vertelden over hun incesterva-
ringen. De therapie was tevens 
gericht op het verkrijgen van 
sociale vaardigheden en de 
mogelijkheid om zelf seksuele 
relaties te kunnen bepalen. De 
auteurs doen aanbevelingen voor 
het stimuleren van de dienstver-
lening en geschikte behandelings-
methoden. 

40 
Appelbaum, P.S. 
The new preventive detention: 
psychiatry's problematic responsi-
bility for the control of violence 
The American journal of 
psychiatry, 145e jrg., nr. 7, 1988, 
pp. 779-785 

In de VS is het probleem ontstaan 
dat personen, die een potentieel 
gevaar vormen voor hun 
omgeving, maar die niet om 
andere redenen ingesloten kunnen 

of mogen worden, terecht komen 
in psychiatrische inrichtingen. Als 
zo iemand vervolgens ontslagen 
wordt omdat er geen therapeu-
tische mogelijkheden voor hem 
bestaan in de betreffende 
inrichting, kan de behandelend 
psychiater worden aangesproken 
(en veroordeeld) wegens falen van 
zijn 'plicht tot bescherming'. Aan 
de hand van enige voorbeelden 
wordt aangetoond hoe onmogelijk 
deze situatie is. De auteur pleit 
ervoor dat, indien gewenst, 
adequate voozieningen worden 
getroffen voor preventieve inhech-
tenisneming, maar dan 
onafhankelijk van het circuit voor 
de geestelijke gezondheidszorg. In 
de huidige situatie wordt de 
hamvraag of preventieve hechtenis 
wettelijk geoorloofd is, vermeden, 
terwijl de geestelijke gezond-
heidszorg via de achterdeur met 
het probleem wordt opgezadeld. 
Dit maakt het behandelaars 
onmogelijk om naar hun beste 
kunnen te behandelen. 
Met literatuuropgave. 

Kinderbescherming 

41 
Boat, B.W., M.D. Everson 
Interviewing young children with 
anatomical do/is 
Child welfare, 67e jrg., nr. 4, 
1988, pp. 337-352 

Er bestaan steeds meer 
aanwijzingen dat een derde van 
alle incest-slachtoffers voor hun 
zesde jaar voor de eerste keer 
misbruikt is. Seksuele kindermis-
handeling is bij kinderen van deze 
leeftijd echter moeilijk vast te 
stellen en te bewijzen als er geen 
aanwijsbare lichamelijke gevolgen 
zijn. Jonge kinderen zijn vaak niet 
in staat te vertellen over hun 
ervaringen of willen dat niet. Er 
wordt dan ook in toenemende 
mate gebruik gemaakt van poppen 
bij diagnostiek en ondervraging 
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van kinderen. In hun spel met 
poppen zijn kinderen in staat 
direct of indirect hun ervaringen 
met seksuele kindermishandeling 
te laten zien. In deze bijdrage 
wordt nader ingegaan op de 
techniek van diagnostiek en 
ondervraging door middel van 
poppen. Er wordt gewezen op de 
noodzaak dat men getraind moet 
zijn in deze techniek. Er zijn 
diverse geschikte poppen in de 
handel. Het gebruik van zelfge-
maakte poppen wordt afgeraden. 
De auteurs geven richtlijnen voor 
het voeren van gesprekken en 
voor de opbouw van die 
gesprekken. Zo dient onder meer 
te worden vastgesteld wat het 
desbetreffende kind wel en niet 
begrijpt, hoe het staat met de 
taalontwikkeling en in hoeverre 
het kind in staat is zich dingen te 
herinneren. Tijdens het gesprek 
zijn er verschillende zogenoemde 
escalatieniveaus, waarbij in toene-
mende mate de ervaring van 
seksuele mishandeling centraal 
komt te staan. Nadrukkelijk wordt 
gewaarschuwd voor het stellen 
van suggestieve vragen, omdat 
antwoorden op dergelijke vragen 
bij een eventuele behandeling van 
de zaak voor de rechtbank door 
de verdediging van de mogelijke 
dader in twijfel zullen worden 
getrokken. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

42 
Brown, D. 
The police complaints procedure; 
a 'consumer' view 
The Howard journal of criminal 
justice, 27e jrg., nr. 3, 1988, pp. 
161-171 

In 1984 zijn in Engeland nieuwe 
richtlijnen van kracht geworden 
m.b.t. het indienen van klachten 
tegen de politie. Voorafgaand 
hieraan deed de auteur een 

43 
Love, K., M. Singer 
Self-efficacy, psychological well-
being, job satisfaction and job 
involvement: a comparison of 
male and female police officers 
Police studies, 11e jrg., nr. 2, 
1988, pp. 98-102 

De ondervertegenwoordiging van 
vrouwen in typische mannenbe-
roepen zou verklaard kunnen 
worden door het uit onderzoeken 
gebleken verschil tussen de seksen 
wat betreft hun zelfvertrouwen bij 
de uitoefening van hun beroep. 
Om na te gaan in hoeverre dit ook 
bij vrouwelijke politiefunctiona-
rissen het geval is en in hoeverre 
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onderzoek naar de kennis, de 
verwachtingen en de ervaringen 
van mensen die verwikkeld waren 
in een klachtenprocedure. Slechts 
weinigen bleken op de hoogte te 
zijn van de werking van het 
systeem, de duur van het 
onderzoek tegen de betrokkene(n) 
en de besluitvorming. De klacht 
was dikwijls ingediend met de 
bedoeling te bestraffen of om 
eventuele toekomstige misdra-
gingen te voorkomen. Een 
belangrijke bron van ontevre-
denheid betrof het feit dat de 
procedure niet altijd leidde tot 
realisering van de bedoelingen 
van de indiener van de klacht. 
Meer dan een kwart van de onder-
vraagden uitte kritiek op de duur 
van de procedure. In hoeverre de 
nieuwe richtlijnen deze 
ongenoegens hebben weggenomen 
is nog niet bekend. De auteur pleit 
voor een informele oplossing van 
klachten, welke mening hij deelt 
met een groot aantal onder-
vraagden. Ondanks het nieuwe 
systeem zal de traagheid van de 
procedure een feit blijven. Het 
politiemanagement kan er 
voordeel bij hebben de klachten 
nauwkeurig te bestuderen. 
Met literatuuropgave. 



dit de mate van psychisch welbe-
vinden evenals de algemene en 
specifieke beroepsvoldoening en 
-betrokkenheid zou kunnen 
beïnvloeden deden de auteurs 
onderzoek onder 103 mannelijke 
en 75 vrouwelijke politiefunctio-
narissen in Nieuw-Zeeland. 
Hieruit bleek, dat vrouwen zich 
algemeen beschouwd zeer wel in 
staat achten om de politietaak 
naar behoren uit te voeren en met 
name wat betreft de aanpak van 
huiselijke ruzies en jeugdhulppro-
blemen zich de gelijke van de man 
voelen. Zij beschouwen zich 
echter minder capabel bij rellen 
en het hanteren van gewelddadige 
delinquenten. Een en ander heeft 
echter geen negatieve invloed op 
hun psychisch welbevinden en de 
beroepstevredenheid en -betrok-
kenheid, waarbij geen verschil met 
hun mannelijke collega's bleek te 
bestaan. Deze uitkomsten zijn 
inconsistent met resultaten van 
onderzoeken in de VS, hetgeen de 
auteurs toeschrijven aan de 
grotere stress, waaronder in de VS 
gewerkt wordt. 

44 
Masterson, K.W. 
How can the police prevent minor 
incidents of public disorder from 
developing into major riots? 
The police journal, 61e jrg., nr. 
3, 1988, pp. 234-244 

Het centrale dogma in dit essay is 
te betogen, dat krachtsinspan-
ningen van de politie tot (een nog) 
groter succes zullen leiden, 
wanneer deze inspanningen uitge-
voerd worden binnen een samen-
hangend kader, dat de basisregels 
zo duidelijk mogelijk erkent. 
Volgens de auteur centraliseren de 
grootste constituerende gedeelten 
van zo'n kader zich rond drie 
belangrijke aspecten. Allereerst is 
dat de onderlinge verhouding van 
en tot de locale bevolking: politie 
en publiek dienen nauw samen te 

werken om de orde te handhaven. 
Een locale inwoner, met enige 
vorm van invloed, kan b.v. een 
belangrijke rol vervullen om de 
gemoederen enigszins te bedaren. 
De politie dient de rol van deze 
plaatselijk bemiddelaar dan wel te 
begrijpen en te accepteren. Het 
volgende aspect is het politie-
beleid: richtlijnen voor de politie 
dienen zo duidelijk mogelijk te 
zijn. Handhaving van de orde 
d.m.v. politie-optreden zal deel uit 
moeten maken van dat beleid, 
doch preventie kan een goede 
tweede plaats innemen. Bovendien 
is de verhouding tot de represen-
tanten van de media van groot 
belang i.v.m. het verspreiden van 
geruchten of onnauwkeurige 
informatie. Als laatste aspect 
behandelt de auteur de opleiding 
van politie-agenten: een 
nauwkeurig selectieproces, waarbij 
duidelijk omschreven is wat de 
kwaliteiten van een politie-agent 
dienen te zijn is van groot belang. 
Het creëren van een ethos waarin 
de opleiding in meer of mindere 
mate tevens verantwoordelijkheid 
legt bij agenten met meer ervaring 
is noodzakelijk. Tenslotte dienen 
beslissingen, die in het veld 
genomen zijn, in de top gesteund 
te worden. Als al deze boven-
staande zaken in acht genomen 
worden, zullen er in de toekomst 
nog minder relletjes uitlopen op 
grootse gewelddadigheden. 

45 
Maxfield, M.G. 
The London metropolitan police 
and their clients: victim and 
suspect attitudes 
Journal of research in crime 
and delinquency, 25e jrg., nr. 2, 
1988, pp. 188-206 

De auteur onderzocht in zijn 
studie waaraan 1331 inwoners van 
Londen meewerkten de vraag naar 
ervaringen en contacten met de 
hoofdstedelijke politie. Alleen 
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slachtoffers van criminaliteit en 
verdachten maakten deel uit van 
de groep respondenten. De auteur 
baseerde zijn onderzoek tevens op 
gegevens van de in 1982 gehouden 
British Crime Survey. Het bleek 
dat naarmate men meer contact 
heeft met de politie de kans op 
negatieve ervaringen toeneemt. 
Het feit dat slachtoffers vaak het 
politieoptreden negatief 
waardeerden, wijt de auteur aan 
het grote aantal slachtoffers dat 
tevens verdachte is. Met enige 
voorzichtigheid stelt hij dat bij 
victimisatie de aangiftebereidheid 
niet significant beïnvloed werd 
door de attitude t.a.v. de politie. 
Tevens kwam naar voren dat 
negatieve ervaringen met de 
politie niet altijd behoeven te 
leiden tot negatieve beoorde-
lingen. 
Met literatuuropgave. 

46 
Mueller, G.W. 
Policing Northwest Europe's 
inland waterways 
Police studies, 11e jrg., nr. 2, 
1988, pp. 51-59 

In de jaren zeventig en de vroege 
jaren tachtig nam de maritieme 
criminaliteit op zeeën en kustwa-
teren toe. Onderzoek in Noord-
West Duitsland en Nederland 
wees uit dat dit niet geldt voor de 
binnenwateren. Ten tijde van de 
oliecrisis in de zeventiger jaren 
was er wel sprake van het 
verdwijnen van lading (olie en een 
daarvan afgeleid produkt als 
benzine), maar dit probleem 
verdween toen de crisis voorbij 
was. De auteur voert drie verkla-
ringen aan voor het uitblijven van 
een stijging van de criminaliteit. 
Ten eerste het 'wetsgehoor-
zamend' gedrag van de mensen 
die in deze sector werkzaam zijn. 
Ten tweede de aanpak van de 
waterpolitie; door de beperkte 
aantallen misdrijven is het 

47 
Peltoniemi, T., M. Orre 
Police response to domestic 
disturbance calls in Helsinki 
Violence, aggression and 
terrorism, 2e jrg., nr. 3, 1988, 
pp. 221-245 

Bij geweld binnen het gezin is de 
politie meestal de eerste die te 
hulp geroepen wordt, omdat zij 
getraind is om met geweld om te 
gaan en bovendien 24 uur per dag 
bereikbaar is. Zij staat echter vaak 
ambivalent tegenover deze taak en 
beschouwt zich meer als 
ordehandhaver dan als hulpver-
lener. Om meer inzicht in de 
houding van de politie te krijgen 
werden reacties van haar op 264 
hulpvragen in Helsinki in 1977 
geanalyseerd. De politie bleek 
moeite met haar rol als bemid-
delaar te hebben, omdat zij niet de 
benodigde deskundigheid bezit, er 
gebrek aan tijd is en het 
doorgaans privé-aangelegenheden 
betreft. Reacties op klachten 
hingen af van de ernst van de 
kwestie, de mate van drankmis-
bruik, de aanwezigheid van 
kinderen en hinder voor buren. 
Men probeerde in eerste instantie 
een zaak telefonisch af te 
handelen, maar ging in veel 
gevallen toch kijken om te bemid-
delen en zo nodig ruziënde 
partijen te scheiden of tot arres-
tatie over te gaan. Verwijzingen 
naar hulpverleningsinstanties 
rekende men niet tot zijn taak en 
vonden zelden plaats. De auteurs 
bevelen meer samenwerking van 
politie en hulpverleningsinstanties 
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percentage opgeloste zaken hoog 
en is er tijd om aandacht te 
besteden aan preventieve maatre-
gelen. Ten derde de 'synonymie' 
in de binnenwateren-populatie, 
ofwel de situatie van gedeelde 
normen en gewoonten die in stand 
worden gehouden door een actief 
systeem van sociale controle. 



in crisisinterventiesystemen aan, 
waarvan sinds het onderzoek 
experimenten opgezet zijn en 
vinden erkenning van het 
criminele aspect van gezinsgeweld 
noodzakelijk om justitie meer bij 
de aanpak ervan te betrekken. 

48 
Pijl, D. 
Geen deals met criminelen 
Algemeen politieblad, 137e jrg., 
nr. 18, 1988, pp. 411-416 

De auteur constateert in diverse 
gelederen onvrede over het 
afnemende rendement van 
recherche-inspanningen. Naar zijn 
idee wordt in publikaties en 
discussies te veel nadruk gelegd 
op organisatorische veranderingen 
als voorwaarden voor een betere 
bestrijding van de criminaliteit. 
Hij acht niet alleen organisato-
rische aspecten van belang maar 
meer nog een uitbreiding van de 
bevoegdheden van de politie. Een 
van de mogelijkheden is het 
wettelijk toestaan van 'pica-
bargaining'. Hierbij wordt door 
politie en justitie een afspraak 
gemaak met - meestal ernstige - 
criminelen dat zij in ruil voor 
informatie minder zwaar zullen 
worden aangepakt. De auteur 
noemt de bezwaren die hieraan 
kleven, waarbij hij inhaakt op het 
advies van de Recherche Advies 
Commissie. Hij acht het vooral 
ongewenst dat de 'deal' zich 
afspeelt in een sfeer van geheim-
zinnigheid en daardoor niet 
controleerbaar is en een mogelijke 
afhankelijkheid van politie/justitie 
en criminelen. Volgens hem zou 
het veel beter zijn de politie meer 
mogelijkheden te geven in de 
pro-actieve opsporingsfase, 
wanneer er wel vermoedens zijn 
maar nog geen verdachte in de zin 
van de wet. Een belangrijk middel 
zou zijn de uitbreiding van artikel 
139a WvS: de mogelijkheid een 
'gewoon' gesprek af te luisteren en 

op te nemen in fasen waarin dat 
nu nog niet mag. Dit zou dan 
echter wel onder streng wettelijk 
geregelde voorwaarden moeten 
geschieden. 

Drugs 

49 
Anglin, H.D., C. Speckart 
Narcotics use and crime: a multi-
sample, multimethod analysis 
Criminology, 26e jrg., nr. 2, 
1988, pp. 197-233 

Opnieuw wordt ingegaan op de 
relatie tussen (vermogens)crimina-
liteit en drugsverslaving. De 
auteurs onderzochten de criminele 
en verslavingscarrière van 671 
mannelijke heroïneverslaafden in 
zeven districten van Californië. Zij 
kregen allen een methadon-onder-
houdsbehandeling. In het 
onderzoek werd een aantal levens-
periodes gemarkeerd door vijf 
kritieke momenten: begin narcoti-
cagebruik, eerste maand waarin 
dagelijks werd gebruikt, laatste 
maand waarin dagelijks werd 
gebruikt, begin methadonbehan-
deling en einde methadonbehan-
deling. De gegevens werden 
verkregen door middel van inter-
views en verschillende officiële 
criminaliteitsregisters. In het 
verslag worden eerst sociodemo-
grafische gegevens van de onder-
zoekgroep beschreven. De groep 
was al eerder bij onderzoek van 
de auteurs betrokken en is 
inmiddels gemiddeld 35 jaar, 
ouder dus dan de gemiddelde 
heroïnegebruiker in de meeste 
onderzoeken. Resultaten met 
betrekking tot de relatie crimina-
liteit - drugsgebruik bevestigen 
grotendeels die van eerdere onder-
zoeken. Het plegen van vermo-
gensdelicten ging bij het 
merendeel (60-75%) vooraf aan 
het druggebruik. Wel blijkt ook 
het onderscheid in levensperiodes 
dat de auteurs maakten, van 
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belang. Een hoge mate van crimi-
naliteit hangt kennelijk sterk 
samen met een hoge mate van 
druggebruik. In periodes van 
gematigd drugsgebruik daalt de 
criminaliteit van de onderzochten 
en na beëindiging van het gebruik 
wordt deze veelal miniem. De 
auteurs achten het van belang dat 
bij voortgezet onderzoek ook 
wordt nagegaan hoe andere 
factoren (persoonlijkheid, achter-
grond etc.) de vastgestelde relatie 
beïnvloeden. 
Met literatuuropgave. 

50 
Korf, D.J. 
Twintig jaar softdrug-gebruik in 
Nederland: een terugblik vanuit 
prevalentiestudies 
Tijdschrift voor alcohol, drugs 
en andere psychotrope stoffen, 
14e jrg., nr. 3, 1988, pp. 81-120 

De schrijver kijkt terug op twee 
decennia onderzoek naar de 
omvang van illegaal drugsgebruik 
in Nederland. Hij richt zich 
daarbij vooral op het gebruik van 
hennepprodukten, gemeten in 
landelijke scholieren- en 
studenten-enquêtes en bevolkings-
surveys. Door de verscheidenheid 
in steekproeftrekkingen en onder-
zoekmethoden zijn de resultaten 
van verrichte onderzoeken slecht 
vergelijkbaar. Vrijwel algemeen 
komt echter de variabele 'leeftijd' 
als belangrijk naar voren. Van de 
vijftien- tot vierentwintigjarigen 
heeft 12% wel eens cannabis 
gebruikt, 5% meer dan eens en 
ongeveer 1% ooit dagelijks of een 
paar keer per week. Van de 
vijftien-en zestienjarigen heeft 
2 tot 3% ooit hennepprodukten 
gebruikt. Rond het twintigste 
levensjaar heeft ongeveer een op 
de vijf jongeren wel eens hasj of 
marihuana gerookt. Deze cijfers 
wijken weinig af van die in andere 
Westeuropese landen, waar een 
meer repressief beleid wordt 
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gevoerd. De auteur concludeert 
dat het percentage cannabisge-
bruikers tamelijk onafhankelijk is 
van het beleid, maar dat dit 
misschien minder geldt voor meer 
kwalitatieve gegevens zoals de 
gebruiksfrequentie, de wijze van 
gebruiken en de sociale risico's. 
Met literatuuropgave. 



Boekwerken 

Onderstaande publikaties kunnen te 
leen gevraagd worden bij het Weten-
schappelijk Onderzoek- en Docu-
mentatiecentrum Schedeldoeksha-
ven 100, 's-Gravenhage, tel. 
070-70 65 53/54. 

Barkhuis, N. en N. Freiburg 
Los-vast, projecten voor slachtof-
ferhulp in Nederland: verslag van 
een landelijke enquete 1986/1987 
Amsterdam, Universiteit van 
Amsterdam, Faculteit Andrago-
gische Wetenschappen, 1988 
Bestuurlijke 
Bestuurlijke en politiële preventie 
van criminaliteit 
Den Haag, Coördinerend Politie 
Beraad, 1988 	- 
Boer-Wierda, R.G. de 
Getalsverhoudingen; een onderzoek 
naar de omgangscultuur tussen 
p.i.w.-(st)ers 
Veenhuizen, z.uitg., 1988 
Bosman, S.J. en A.A.M. Kuypers 
Allochtonen in Oldenkotte; 
onderzoek naar de behandeling van 
allochtonen die in de periode 
1977-1987 in de forensisch psy-
chiatrische kliniek Oldenkotte 
verbleven 
Rekken, Oldenkotte, 1988 
Challinger, D. 
Preventing property crime: 
proceedings of a seminar held 24-25 
november 1987 in Canberra 
Canberra, Australian Institute of 
Criminology,1988 
Schoute, P.H. (voorz.) 
Eindrapport van de gemengde 
projectgroep overheid-bedrijfsleven; 

rapportage inzake de preventie en 
beveiliging tegen politiek gemoti-
veerde gewelddadigheden en ander-
soortige criminaliteit gericht tegen 
het bedrijfsleven 
Z.pl. en uitg., 1988 
Frenkel, F.E. 
De onwetenschappelijkheid van het 
strafrecht (proefschrift) 
Groningen, Wolters-Noordh off 
1988 
Fijnaut, C.J.C.F. en G.N.M. Blonk 
(red) 
De advocaat bij het politieverhoor; 
verslag van een conferentie georga-
niseerd door de Nederlandse 
Vereniging voor Rechtspraak, de 
Nederlandse Orde van Advocaten 
en de Rechercheschool op 25 en 26 
februari 1988 
Lochem, enz., Van den Brink, 
enz., 1988 
Heinz, W. 
Jugenstrafrechtsreform durch die 
Praxis: eine Bestandsaufnahme 
Z.pl., z.uitg., 1988 
Heteren J. van, M. Remmers 
Een belevingsonderzoek naar de 
subjectieve veiligheid van ouderen 
in de woonomgeving: een studie in 
twee buurten in Leiden en Enschede 
Tilburg, Nationale Hogeschool 
voor Toerisme en Verkeer, 
Afdeling Planologie, 1988 
Hoof, R.B.J. van 
Het academisch ziekenhuis en de 
criminaliteit: een onderzoek naar de 
situatie in Leiden 
Leiden, Academisch Ziekenhuis, 
Bureau Bedrijfspreventie, 1988 
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Huls, F.W.M., A. Klijn 
De vraag naar rechtshulp 
1984-1986 
Voorburg, CBS, 1988 
Kriminalitksbeldmpfung 
Kriminalitlitsbeklimpfung als 
Gesamtgesellschaftliche Aufgabe: 
Arbeitstagung des Bundeskriminal-
amtes Wiesbaden vom 23.-26. 
November 1987 
Wiesbaden, Bundeskriminalamt, 
1988 
Mutsaers, H.P.M. 
Eindrapport preventie van 
overmatig gokken: jongeren en 
kansspelautoma ten 
Leiden, Research voor Beleid, 
1988 
Nauta, M. 
Sociale (on)veiligheid dichtbij huis: 
een onderzoek naar sociale 
veiligheid in twee stadsvernieu-
wingsprojecten in Rotterdam 
Rotterdam, Gemeente Rotterdam, 
Dienst Volkshuisvesting, 1988 
Palstra, F.H. 
Schrik op straat, hoe kom je er van 
af: een onderzoek naar (on)veilig-
heidsgevoelens van vrouwen in het 
centrumgebied van Eindhoven 
Eindhoven, z.uitg., 1988 
Rter, C.F. 
Toetsing van politieoptreden; 
aanbevelingen en normstellingen uit 
de adviezen van de Commissie voor 
de politieklachten Amsterdam 
1986-1988 
Lochem, Van den Brink, 1988 
Ruimschotel, D. 
Criminele gedragingen, overheid en 
samenleving; een drieluik 
Den Haag, Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid, 
1988 
Savornin Lohman, P.M. de, A.G. 
van Dijk 
Buurtpreventie in Nederland: de 
lessen uit zes projecten, samen-
vatting 
Amsterdam/Den Haag, Bureau 
Criminaliteitspreventie/Bureau 
Landelijk Coördinator 
Voorkoming Misdrijven, 1988 

Otten, B. 
Electronisch huisarrest: een 
onderzoek naar de ontwikkelingen 
in de U.S.A. met daarbij tevens 
opmerkingen ten aanzien van 
Nederland 
Rotterdam, z.uitg., 1988 
Polak, H. 
Sociale veiligheid buitenshuis in 
theorie en in Groningen 
Groningen, Rijksuniversiteit, 
Andragogisch Instituut, 1988 
Samenleving 
Samenleving en criminaliteit: voort-
gangsrapportage 1988 
Tweede Kamer der Staten 
Generaal, vergaderjaar 1988-1989, 
no. 18995, nr. 36 
Schutte, J.J.E (voorz.) 
Eindrapport van de werkgroep 
legislatieve projecten vermogens-
sancties 
's-Gravenhage, z.uitg., 1988 
Trojanowicz, R.C., M.H. Moore 
The meaning of community in 
community policing 
East Lansing, Michigan State 
University, School of Criminal 
Justice, National Neighborhood 
Foot Patrol Center, 1988 
Teeffelen, P.A.J.Th. van 
Ouder, kind en rechter; rechterlijke 
zorg bij echtscheiding en kinderbe-
scherming 
Rotterdam, Donker, 1988 
Verhoeff, B.M., A.C.P. Verster 
e.a. 
Naar een economische benadering 
van criminaliteit en veiligheidszorg 
Dordrecht, Stichting Maatschappij 
en Politie, 1988 
Versluis, G., J. Konings (red) 
Simpel opbergen; een verzameling 
essays over uiteenlopende onder-
werpen het gevangeniswezen 
aangaande, uitgegeven ter 
gelegenheid van de ingebruikname 
van het huis van bewaring Grave 
Nijmegen, Vriendenlust, 1988 
Wouda, P.L. 
Uitval uit de jeugdhulpverlening: 
oorzaken en gevolgen 

136 	Justitiële Verkenningen, jrg. 14, nr. 9, 1988 



Leiden, Rijksuniversiteit, Centrum 
Onderzoek voor Jeugdhulpver-
lening, 1988 
Zee, T. van der 
Werkenden en werklozen op het 
parket; een dossieronderzoek naar 
het transactie- en sepotbeleid van 
het OM (doctoraalscriptie socio-
logie) 
Groningen, Rijksuniversiteit, 
Criminologisch Instituut, 1988 
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Mededelingen 

Themanummers Justitiële 
Verkenningen 

Regelmatig worden, bijvoor-
beeld ten behoeve van het 
onderwijs, grote aantallen 
exemplaren van Justitiële Verken-
ningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte 
te zijn van de mogelijke vraag. 
Om die reden geven wij, onder 
voorbehoud, de thema's die de 
redactie op dit moment in voorbe-
reiding heeft. Over de inhoud van 
de nummers kan met de redactie 
contact worden opgenomen. 
JV1, januari/februari 1989: 
Recherchetactiek en -techniek 
JV2, maart 1989: Problematische 
groepen in de gevangenis 
JV3, april 1989: Politiesterkte en 
politietaken 
JV4, mei/juni 1989: Oost-Europa 
JV5, juli 1989: Verslaving 

WODC-rapporten 

Om zo veel mogelijk belangheb-
benden te informeren over de 
onderzoekresultaten van het 
WODC wordt een beperkte 
oplage van de rapporten kosteloos 
verspreid onder functionarissen, 
werkgroepen en instellingen 
binnen en buiten het Ministerie 
van Justitie. Dit gebeurt aan de 
hand van een verzendlijst die 
afhankelijk van het onderwerp 
van het rapport opgesteld wordt. 
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Overige belangstellenden ki 
de WODC-rapporten bestel 
de Staatsuitgeverij, afdeling 
Verkoop, tel: 070-78 98 80. 1 
WODC-interimrapporten zi j  
zolang de voorraad strekt gr 
verkrijgen bij het WODC. L 
(interim)rapporten van de C 
zijn (kosteloos) te verkrijger 
het CWOK-secretariaat (071 
07/09). 

In 1987 zijn de volgende 
WODC-rapporten in de off 
reeks verschenen: 
Duyne, P.C. van 
Eindrapport experiment fraur, 
gistratie 
WODC 72 
Bol, E. en J. Overwater 
Recidive van dienstverleners 
WODC 73 
Hekman, E. en A. Klijn 
Samen/Gescheiden 
WODC 74 
Hesseling, R. 
Kleine criminaliteit in Utrech, 
WODC/SEC 75 
Werff, C. van der en B. Doel 
Schamhardt 
Alimentatie na scheiding 
WODC 76 
Minderhoud, P. en R. Raden 
Indirect onderscheid tussen 
migranten en autochtonen in 
WAO 
WODC 77 



Grapendaal, M. 
In dynamisch evenwicht; 
verkennend onderzoek naar gedeti-
neerden subcultuur 
WODC 78 

In 1988 verschenen tot nu toe: 
Junger-Tas, J. en M. Kruissink 
Ontwikkeling van de jeugdcrimina-
liteit 
WODC 79 
Klijn, A. 
Duurder recht, minder vraag? 
WODC 80 
Essers, J.J.A. en A. Rook 
Vervolging en strafvordering bij 
opium wetdelicten 
WODC 81 
Junger, M. en T. van Hecke 
Schadevergoeding binnen het straf-
recht 
WODC 82 
Brouwers, M. en M. Sampiemon 
Vrouwen in detentie 
WODC 83 
Werff, C. van der, E.M. Naborn en 
B.J.W Docter-Schamhardt 
Rechterlijke uitspraken over de 
regeling van het gezag en de 
omgang bij scheiding 
WODC 84 
Hoogenboom, A.B. 
Particuliere recherche: een 
verkenning van enige ontwikke-
lingen 
WODC 85 
Nuijten-Edelbroek, E.G.M., A. 
Slothouwer 
Een blik op de toekomst van de 
CRI 
WODC 86 
Colder, J.C., E.G.M. Nuijten-
Edelbroek 
Het winkelcentraproject; preventie 
van kleine criminaliteit 
WODC 87 
Cozijn, C. 
Schadevergoeding door het schade-
fonds of door de dader: het oordeel 
van het slachtoffer 
WODC 88 

In de interimreeks van het 
WODC verschenen in 1987 de 
volgende uitgaven: 
Kruissink, M. 
Halt, een alternatieve aanpak van 
vandalisme 
WODC/SEC 
Barense-Hoornweg, E. 
Jaarverslag kinderrechters 
Cozijn, C. 
Opnieuw: De opvattingen van de 
Nederlandse bevolking omtrent de 
duur van alimentatie na 
echtscheiding 
Roëll, G. 
Een inventarisatie van heling in 
Nederland 
Baerveldt, C. 
School en delinquentie 
WODC/SEC 
Grapendaal, M. en J. Overwater 
Een bestemmingsevaluatie van 
gevangenis III in 's-Gravenhage 
Cozijn, C. 
De executie van de geldboete 
Slothouwer, A. en J. van Emmerik 
Prioriteitenbeleid en informatiebe-
hoefte 

Interimreeks WODC in 1988 tot 
nu toe: 
Essers, A.A.M., en P.H. van der 
Laan 
Jeugd & Justitie 
Andel, H. van 
Crime prevention that works: the 
care of public transport in the 
Netherlands 
Linckens, P.J., A.C. Berghuis 
Justitie versus voetbalvandalen 
Van Emmerik, J.L. 
Opleidingsbehoeften van groeps-
commandanten bij het Korps 
Rijkspolitie 

Door het interne onderzoekteam 
J&J van de CWOK werden in 1987 
de volgende rapporten uitgegeven: 
Ooyen-Houben, M. van, 1-1. de 
Kort en I. Stolp 
Meer jonge kinderen in pleegge-
zinnen 
J&J 9 
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Laan, P.H. van der 
Leerprojecten onderzocht 
J&J 10 
Reeuwijk, P.M.C., E.G.M.J. 
Berben 
Vrijwillige pleegzorg 
.18LI 11 

Interimrapporten in 1987: 
Vissers, J., en J. Piederiet 
De residentiële carrière van 
jongeren in de kinderbescherming. 
Ooyen-Houben, M. van, en H. de 
Kort 
Meer jonge kinderen in pleegge-
zinnen, deel I 
Ooyen-Houben, M. van, en H. de 
Kort 
Meer jonge kinderen in pleegge-
zinnen, deel II 
Ooyen-Houben, M. van, H. de 
Kort en I. Stolp 
Meer jonge kinderen in pleegge-
zinnen, bijlagen 
Ooyen-Houben, M. van, H. de 
Kort en I. Stolp 
Vier stappen in de richting van een 
pleeggezin 
Laan, P. van der 
Verslag tweede informatiedag 
leerprojecten en alternatieve 
sancties 

Interimrapporten in 1988 tot nu 
toe: 
Terlouw, G.J., E.A.I.M. van den 
Berg en N, Mertens 
Hometraining anno 1987 

Congressen 

Aanpak van de zware georgani-
seerde criminaliteit 
De Vereniging voor Strafrecht 

Peter Noll organiseert een forum-
discussie met als thema de aanpak 
van de zware georganiseerde 
criminaliteit. Diverse sprekers 
zullen voordrachten houden over 
aard en omvang van de zware 
georganiseerde criminaliteit in 
Nederland, de beleidsimplicaties 
van de bestrijding van de zware 
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georganiseerde criminaliteit en de 
bestrijding van deze criminaliteit 
in internationaal perspectief. 
Datum: 17 januari 1989 
Plaats: Katholieke Universiteit 
Brabant 
Inlichtingen: mr. M.P.F. Borgman, 
tel. 013-662660 (tijdens 
kantooruren) 

Financiering van de veilig-
heidszorg 
De Stichting Maatschappij en 

Politie organiseert, rond het 
S.M.P.-boek 'Naar een econo-
mische benadering van crimina-
liteit en veiligheidszorg', een 
symposium over een economische 
benadering van criminaliteit en 
veiligheidszorg. 
Datum: 20 januari 1989 
Plaats: Jaarbeursgebouw, Utrecht 
Inlichtingen: secretariaat Stichting 
Maatschappij en Politie, mw. Van 
Velzen, tel. 078-339911 

2nd European Conference on 
Child Abuse and Neglect 
Het Centrum van Vertrouwens-

artsen 'Kind in Nood' van de 
Vrije Universiteit van Brussel 
organiseert de tweede conferentie 
over kindermishandeling en 
-verwaarlozing. Het hoofdthema 
van de conferentie zal zijn: 
kinderbescherming door middel 
van therapie? De conferentie is 
toegankelijk voor iedereen die 
zich beroepsmatig bezighoudt met 
problemen van kindermishan-
deling en verwaarlozing. Naast 
plenaire bijeenkomsten zullen er 
paneldiscussies en workshops 
worden gehouden. 
Datum: 24-28 april 1989 
Plaats: Congrespaleis Brussel, 
Coudenberg 3 
Inlichtingen: Odette Thon, Akade-
misch Kinderziekenhuis V.U.B., 
Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel, 
België, tel. 00-32-2-4775600 (van 
9-12) 



De toekomst van het jeugdstraf-
recht 
Het Wetenschappelijk 

Onderzoek- en Documentatie 
Centrum (WODC) van het Minis-
terie van Justitie organiseert de 
`VIlth international Workshop on 
Juvenile Criminology'. Tijdens 
deze workshop zullen vier hoofd-
thema's centraal staan: 1. Kwanti-
tatieve en kwalitatieve ontwikke-
lingen van de jeugdcriminaliteit. 2. 
Wetenschappelijke toetsing van 
enkele belangrijke theorieën die 
ten grondslag liggen aan beleids-
interventie. 3. Effectiviteit van 
sancties. Naast plenaire inlei-
dingen door vooraanstaande inter-
nationale wetenschappers, zullen 
papers gepresenteerd worden in 
engels-en franstalige werkgroepen. 
Op basis hiervan zal er in de 
werkgroepen gedurende het 
congres toegewerkt worden naar 
het vierde en afsluitende thema. 4. 
De toekomst van het jeugdstraf-
recht. Geïnteresseerden vanuit 
diverse disciplines worden uitge-
nodigd deel te nemen en eventueel 
een bijdrage in de vorm van een 
paper te leveren. 
Datum: 29 t/m 31 mei 1989 
Plaats: Leeuwenhorst Congres 
Centrum te Noordwijkerhout 
Inlichtingen: WODC, Ministerie 
van Justitie, Pb. 20301, kamer 
H149, 2500 EH Den Haag. Tel. 
070-70 65 41 (mw. Boendermaker), 
070-70 65 51 (mw. Mertens) 
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Tijdschriftenlijst 

WODC-documentatie 

Onderstaande tijdschriften werden 
in 1988 geraadpleegd ten behoeve 
van de selectie van artikelen voor 
het literatuuroverzicht van Justi-
tiële Verkenningen. De met een * 
gemerkte tijdschriften zijn 
opgeheven of werden met ingang 
van 1989 opgezegd. 

Advocatenblad 
Algemeen politieblad 
American behavioral scientist 
American journal of orthopsy-
chiatry 
American journal of police 
American journal of psychiatry 
American journal of sociology 
American sociological review 
Ars aequi 
Australian and New Zealand 
journal of criminology 

Balans 
Beleid en maatschappij 
Beleidsanalyse 
Blutalkohol 
British journal of criminology, 
delinquency and deviant social 
behaviour 
Buitenlanders bulletin 
Bulletin on narcotics 

C.J. International 
Canadian journal of criminology 
Child welfare 
Civis mundi 
Contemporary crises 
Contemporary sociology 
Corrective and social psychiatry 
and journal of applied behaviour 
therapy 

Crime and delinquency 
Crime and social justice (voort-
gezet als: Social justice) 
Criminal justice abstracts 
Criminal justice and behavior 
Criminal justice review 
Criminal law review 
Criminologie (Fr.talig) 
Criminology; an interdisciplinary 
journal 
Criminology and penology 
abstracts 

Data juridica 
Delikt en delinkwent 
Demos 
Deviance et societé 
Deviant behavior; an interdisci-
plinary journal 
Drogalkohol 

ESB; economisch statistische 
berichten 
Excertpa; algemeen literatuur-
overzicht van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken 

Federal probation 

Gedrag en gezondheid 

Home office research bulletin 
Howard journal of penology and 
crime prevention 

Informatie-bulletin politiestudie-
centrum 
Information bulletin on legal 
activities; council of Europe 
Intermediair 
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International criminal police 
review 
International journal of the addic-
tions 
International journal of law and 
psychiatry 
International journal of' offender 
therapy and comparative crimi-
nology 
International journal of the 
sociology of law 

Jeugd en samenleving 
Jeugdbescherming en onderzoek 
Journal of applied social 
psychology 
Journal of criminal justice 
Journal of criminal law and crimi-
nology 
Journal of law and society 
Journal of legal studies 
Journal of offender counseling, 
services and rehabilitation 
Journal of police science and 
administration 
Journal of quantitative crimi-
nology 
Journal of research in crime and 
delinquency 
Journal of social issues 
Journal of studies on alcohol 
Jurimetrics journal 

Kind en adolescent 
Kri 
Kriminalistik 
Kriminologisches Bulletin de 
Criminologie 
Kriminologisches Journal 

Law and society review 
Law enforcement news 

Maandblad geestelijke volksge-
zondheid 
Maandstatistiek rechtsbe- 
scherming en veiligheid 
Medisch contact 
Mens en maatschappij 
Migrantenrecht 
Migrantenstudies 
Monatsschrift fr Kriminologie 
und Strafrechtsreform 

Tijdschriften WODC -documentatie 

Nederlands juristenblad 
Nederlands tijdschrift voor de 
psychologie en haar grendsge-
bieden 
Nemesis; tijdschrift over vrouwen 
en recht 
Netherlands official statistics 
New England journal on criminal 
and civil confinement 
Ne 	and society (voort- 
zetting van: New society) 

Ons wapen 

Panopticon 
Paradigma 
Penitentiaire informatie 
Peregrinus bulletin 
Periodiekenparade 
Police journal 
Police science abstracts 
Police studies 
Politieofficier 
Prison information bulletin 
Prison journal 
Prison service journal 
Privacy en registratie 
Probation journal 
Proces 
Psychological abstracts 

Recht der werkelijkheid (voort-
zetting van: NNR; nieuwsbrief 
voor nederlandstalige rechtssocio-
logen, rechtsantropologen en 
rechtspsychologen) 
Recht en kritiek 
Rechtsgeleerd magazijn Themis 
Rechtshulp 
Rechtskundig weekblad 
Regelmaat 
Research bulletin of home office 
research and planning unit 
Revue de droit pénal et de crimi-
nologie 
Revue pénitentiaire et de droit 
pénal* 
Revue de science criminelle et de 
droit comparé 

SNI; selective notification of 
information* 
SWOV-schrift 
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Siswo; berichten over onderzoek 
Social casework 
Social justice (voortzetting van: 
Crime and social justice) 
Social problems 
Sociale wetenschappen 
Sociological methods and research 
Sociologisch tijdschrift 
Sociologische gids 
Statistisch magazine 

TIP; tijdschriften informatiepunt 
politiewetenschappen 
Trema; tijdschrift voor de rechter-
lijke macht 
Tijdschrift voor alcohol, drugs en 
andere psychotrope stoffen 
Tijdschrift voor criminologie 
Tijdschrift voor jeugdhulpver-
lening Sjow 
Tijdschrift voor familie- en jeugd-
recht 
Tijdschrift voor de politie 

Tijdschrift voor de sociale sector 
(voortzetting van: Welzijns-
maandblad) 
Tijdschrift voor psychiatrie 

Verkeersrecht* 
Victimology; an international 
journal 
Violence, aggression and 
terrrorism 
Vrijspraak (voortzetting van: 
Horizontaal) 

WVC-documentatie 
Welzijnsweekblad 
Wetenschapsbeleid 

Zeitschrift fr Rechtssoziologie 
Zeitschrift fr die gesamte Straf-
rechtswissenschaft 
Zeitschrift fr Strafvollzug und 
Strafffflligenhilfe 
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Auteursrecht voorbehouden. 
Behoudens uitzondering door de 
Wet gesteld, mag zonder schrifte-
lijke toestemming van de rechtheb-
bende(n) op het auteursrecht c.q. 
de uitgever van deze uitgave, door 
de rechthebbende(n) gemachtigd 
namens hem (hen) op te treden, 
niets uit deze uitgave worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of anderszins, 
hetgeen ook van toepassing is op 
de gehele of gedeeltelijke bewer- 
king. Het verlenen van toestemming 
tot publikatie in dit tijdschrift 
houdt in: 
1. dat de auteur de uitgever - 
machtigt om de door derden 
verschuldigde vergoeding voor 
kopiëren conform artikel 17, lid 2, 
Auteurswet 1912 en het KB van 20 
juni 1974, Staatsblad 351 ex artikel 
16B 1912 te doen geldend maken 
door en overeenkomstig de 
statuten en reglementen van de 
Stichting Reprorecht te Amster-
dam. 
2. dat de auteur de Uitgever 
machtigt om zijn rechten ex artikel 
16 sub A ten vierde Auteurswet 
1912 (bloemlezingen) geldend te 
maken volgens dezelfde beginselen 
als die van de Stichting Reprorecht. 
Een en ander behoudens uitdruk-
kelijk voorbehoud zijdens de 
auteur. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150

