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1 Inleiding

In het begrotingsjaar 1980-1981 is door de Minister van Justitie aan de
Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezegd dat zal worden nagegaan wat
het effect is van immateriële hulpverlening aan benadeelden 1) van misdrijven.
Opdat dit effect kan worden vastgesteld, heeft het Ministerie van Justitie een
aantal proefprojecten gesubsidieerd. In experimentele zin is door deze proef-
projecten aan het verlenen van immateriële hulp vorm gegeven. De Minister
van Justitie heeft vervolgens het Wetenschappelijk Onderzoek en Documenta-
tie Centrum (WODC) verzocht deze proefprojecten te evalueren.

Voor het in kaart brengen van de (gewenste) hulp aan slachtoffers van mis-
drijven wordt het volgende verricht:
1. een landelijk onderzoek naar de behoefte en wenselijkheid van slachtoffer-

hulp. Via de CBS/WODC-slachtofferenquête is hierover bij een representa-
tieve groep van ongeveer 10.000 Nederlanders informatie ingewonnen.
Over de enquêteresultaten is reeds door Steinmetz e.a. gerapporteerd in
twee nummers van Justitiële Verkenningen, nI. nr. 6, 1983 en nr. 1. 1984.

2. een beschrijving van het cliëntenbestand en de werkwijze van het proefpro-
ject Rotterdam en Alkmaar. Gebruik wordt daarbij gemaakt van dossiers
van hulpverleningscontacten. In welke mate de doelgroep'slachtoffers van
misdrijven' door deze proefprojecten wordt bereikt, zal ook worden nage-
gaan. Uitspraken over (noodzakelijke) voorwaarden waaraan deze projec-
ten voor slachtoffers van misdrijven en de hulp zouden moeten voldoen,
zijn op grond van deze beschrijvingen van cliënten en werkwijze mogelijk.
Zulke uitspraken zijn met name mogelijk vanwege het mede in beschou-
wing nemen van de mate waarin de hulp al dan niet is vastgelopen.

3. een ondervraging van een groep cliënten van beide proefprojecten om na te
gaan wat hen is overkomen, met wie contact over het misdrijf is geweest
en hoe de opvang daarbij was. Tenslotte zullen we daarbij nagaan welke
oordelen zij geven over de proefprojecten en de geboden hulp. De ervarin-
gen van cliënten afkomstig uit deze proefprojecten zullen worden vergele-
ken met ervaringen van slachtoffers die geen ondersteuning hebben gehad
van een proefproject.
In dit rapport wordt aandacht besteed aan de onder 2) bedoelde problema-

tiek, toegespitst op het proefproject `benadeelden van misdrijven' te Rotter-
dam.

In hoofdstuk 2 wordt vastgesteld welke personen aan de politie kenbaar

1) Hoewel we ons bewust zijn van het verschil in betekenis, zullen in dit rapport de begrippen bena-
deelde en slachtoffer van een vechtpartij naast elkaar worden gebruikt. Wanneer we het hebben
over een benadeelde staan de volgende twee situaties ons voor ogen. In de eerste plaats een si-
tuatie waarin een getuige zich met het misdrijf bemoeit en daardoor schade of letsel oploopt en
in de tweede plaats een situatie waarin men 'zelf begint' en vervolgens letsel of schade oploopt.
Het begrip slachtoffer kan eigenlijk alleen maar worden gehanteerd in situaties waarin men 'zo-
maar' overvallen wordt.
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maken dat zij zijn mishandeld.2) Tevens gaan we na of dat heeft geleid tot het
opmaken van een proces-verbaal of niet. Daarbij zal uitvoerig worden inge-
gaan op de achtergronden van mishandeling, opdat we een duidelijk beeld
krijgen van de problemen waarmee 'hulpverleners' te maken krijgen. Ook pro-
beren we in hoofdstuk 3 van dit rapport vast te stellen wie de politie
doorstuurt naar het project 'benadeelden van misdrijven'.

In hoofdstuk 4 gaan we tenslotte na, met welke problemen benadeelden
van mishandeling bij het project aankloppen, wat door vrijwillig(st)ers voor
hen wordt gedaan en in hoeverre de hulpverlening tot een oplossing van de
problemen bijdraagt. Elk gedeelte van dit rapport is voorzien van een uitvoeri-
ge samenvatting. Vandaar dat het rapport eindigt met een samenvatting en
een uitgebreide nabeschouwing waarin een aantal eisen worden omschreven
waaraan een project ter ondersteuning van slachtoffers van misdrijven zou
moeten voldoen.

Alleen dank zij de bereidheid van de proefprojecten om hulp aan slacht-
offers concreet in te vullen, zijn wij in staat om een aantal minimum voorwaar-
den bij dergelijke projecten te formuleren.

Verder is het rapport zodanig ingedeeld, dat de belangrijke verantwoordin-
gen en tabellen terug te vinden zijn in de bijlagen, (waarvan de nummering
aansluit op de hoofdstuk- en paragraafindeling).

2) Slachtoffers van vermogensdelicten, tegen wie tevens geweld werd gebruikt, zullen we in dit rap-
port buiten beschouwing laten. Uit onze gegevensverzameling blijkt nl. dat niemand van hen
door de politie werd verwezen naar het hulpproject.
Ten behoeve van dit onderzoek worden onder mishandeling alleen die geweldsmisdrijven ver-
staan die in de volgende artikelen van het Wetboek van Strafrecht staan, nl.: 81, 82, 141, 179 t/m
182, 284, 285, 287 t/m 289, 300 t/m 304 en 306.
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2 Kenmerken van slachtoffers die aangifte
hebben gedaan

2.1 Inleiding
Op 13 februari 1978 werd in Rotterdam het project'benadeelden van misdrij-

ven' door het Centrum voor Vrijwilligers opgericht. De benadeelden in dit pro-
ject zijn afkomstig van de politie.

Het project `benadeelden van misdrijven' heeft zich langzaam uitgebreid.
De eerste afdeling van de Rotterdamse politie die met dit project samenwerk-
te, was de recherche in Groot-IJsselmonde. In de beginfase waren de activitei-
ten van het project voornamelijk beperkt tot slachtoffers van geweldsmisdrij-
ven. Op dit moment is het project uitgebreid tot vrijwel geheel Rotterdam. Ook
wordt nu hulp gegeven aan slachtoffers van overige delicten.

Hier, noch in de rest van het rapport, doen we uitspraken over de gehele
Rotterdamse politie maar alleen over een deel daarvan. Daarbij hebben we
ons in het bijzonder beperkt tot de Rotterdamse politie in het verzorgingsge-
bied Groot-IJsselmonde.1) Naast kosten-baten overwegingen was het belang-
rijkste argument voor deze beperking gelegen in het feit dat men juist van dit
onderdeel van de recherche mag veronderstellen dat de contacten tussen hen
en het hulpverleningsproject zijn gestabiliseerd.

Deze beperking van het onderzoek betekent overigens niet dat de resultaten
niet zouden kunnen worden toegepast op andere afdelingen van de recherche
in Rotterdam of elders in Nederland. Het is niet aannemelijk dat in andere
werkverbanden de uitkomsten wezenlijk zullen verschillen van die in Groot-
IJsselmonde. De wijze waarop de politie met meldingen van een misdrijf door
het publiek omgaat is geen toevallig gegeven, maar komt vaak voort uit eer-
dere ervaringen met het werk.

In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de beschrijving van benadeelden van mis-
handeling en de omstandigheden waarin zij daarbij verkeren. We zullen het
hier alleen hebben over die benadeelden die bij de politie het strafbaar feit
hebben aangemeld.

2.2 Type delict en de omstandigheden
De politie in Groot-IJsselmonde heeft ons toestemming gegeven om dag-

rapporten van de recherche in te kijken 2) waar strafbare feiten in voorkomen.
Daaruit hebben we van alle aanwezige strafbare feiten alleen gegevens over
mishandeling gebruikt.

Na een eerste verkennende fase werd de informatie uit deze dagrapporten
in kwantificeerbare gegevens omgezet. Met behulp hiervan kunnen we een
overzicht van de geweldscriminaliteit in Groot-IJsselmonde geven.

1) Tot dit verzorgingsgebied kunnen de wijken Oud-IJsselmonde, Groot-IJsselmonde, Beverwaard,
Vreewijk, Lombardijen, Bloemhof, Hillesluis, Katendrecht, Afrikaanderwijk, Feijenoord en Noor-
dereiland worden gerekend. In het totaal betreft dit 129.853 personen (22% van de Rotterdamse
bevolking).

2) Omdat het vóór kan komen dat delicten, betreffende zware criminaliteit direct naar de afdeling
zware criminaliteit van de Rotterdamse politie gaan, hebben we ook deze registratie in ons on-
derzoek betrokken.
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Uit de dagrapporten van de recherche blijkt dat in 1981 283 keer bij de re-
cherche een geweldsdelict werd gemeld.3)

In ongeveer éénvijfde van de gevallen betrof het een delict waarbij de bena-
deelde geen letsel had opgelopen. Tussen de aangiften zaten echter ook een
aantal voorvallen met ernstig, letsel: in 20 gevallen was sprake van een op-
name in een ziekenhuis (18) of een dodelijke of levensgevaarlijke verwonding
(2). In.één geval had het delict zelfs de dood tot gevolg. Bij 10 meldingen van
een strafbaar feit was het slachtoffer een agent.

2.3 Uitgangspunten bij een typologie van benadeelden
In het beeld dat de Nederlander over agressieve criminaliteit heeft, komen

enkele stereotypen voor. Het oude vrouwtje dat van haar laatste centen wordt
beroofd en de overval op een bank, benzinestation of kleine middenstander
zijn daarvan de meest voorkomende. Volgens Coenen en Van Dijk (1978) gaat
van de gesprekken over misdaad, die naar aanleiding van kranteartikelen wor-
den gevoerd, de helft over moord of doodslag. Vechtpartijen op straat tussen
jongeren of caféruzies worden al nauwelijks meer tot de agressieve criminali-
teit gerekend. Ook vrouwenmishandeling wordt hier niet toe gerekend. Dat ge-
zinsgeweld voorkomt, is zelfs lange tijd genegeerd (Van der Minne-Frank,
1982).

De twee meest voorkomende stereotypen, een beroving en een overval, heb-
ben het beeld van de gemiddelde burger over agressie en geweld verengd. In
de praktijk echter komen vele andere vormen van agressie voor die door deze
verenging weinig of geen aandacht krijgen. Met dit verengde beeld zijn wij
verre van gelukkig. In feite zou de achtergrond van een misdrijf een belangrij-
ker plaats moeten innemen in het beeld over agressie. Vooral wanneer men
wil nagaan wie de politie doorstuurt naar het project 'benadeelden van mis-
drijven'. Een bespreking van criteria, die bij verwijzing worden gehanteerd, kan
alleen plaatsvinden als we weten om welke vormen van agressie het gaat. Bij
de 'traditionele' analysemethoden die veelal op dossiergegevens worden toe-
past, valt het onderscheid tussen de verschillende vormen van mishandeling
meestal weg. Negeren van een dergelijk onderscheid werkt versluierend op de
resultaten en dus op het inzicht in selectiecriteria. Dit wilden wij voorkomen.

Om zoveel mogelijk vormen van mishandeling zichtbaar te maken, hebben
we een typologie geconstrueerd. Deze is opgebouwd uit twee elementen van
een mishandeling: verwantschap en sexe. Deze elementen zijn verder eik op-
gebouwd uit subelementen. Bij verwantschap zijn dat drie typen relaties tus-
sen benadeelde en initiatiefnemer: 1) partner en familie, 2) buren en kennissen
en 3) bekenden van gezicht en volkomen onbekenden (geen relatie). Bij sexe
zijn dat mannelijke en vrouwelijke benadeelden. Als tenslotte alle subelemen-
ten met elkaar in verband worden gebracht, krijgt men zes typen.

De reden om in bovenstaande typologie de keuze te laten vallen op verwant-
schap tussen benadeelde en initiatiefnemer, is ingegeven door de gedachte
"you always hurt the one you love" (Goldstein, 1975). Conflicten tussen perso-
nen die elkaar goed kennen, kunnen volgens deze verklaring, gemakkelijk uit
de hand lopen. Goldstein legt dat uit als een conflict tussen normen en waar-
den. In een vertrouwde omgeving zou men minder geremd en terughoudend
zijn dan in een omgeving waar vreemden aanwezig zijn. Omdat men in een ver-
trouwde omgeving minder geremd is, zal dat vaak met een vriendschappelijke
,houding jegens elkaar gepaard gaan. Twee zaken kunnen daaruit voort-
vloeien. Enerzijds de bereidheid om elkaar te helpen, maar ook het idee dat
men zich meer kan permitteren. Eén en ander zal dan tot gevolg' hebben dat op
een (simpele) belediging direct een klap volgt.

3) In 39 gevallen (14%) was sprake van twee benadeelden en in een daarvan zelfs drie.



Een vergelijkbare belediging door een onbekende zal minder snel tot een
vechtpartij leiden. Tussen vreemden zal men nl. terughoudender zijn dan tus-
sen bekenden. De achtergrond van een mishandeling kan dus sterk uiteenlo-
pen. Ook door Dobash en Dobash (1979) wordt hierop gewezen. Van mishan-
deling in de privésfeer en in het bijzonder vrouwenmishandeling is verder uit
onderzoek van Dobash en Dobash (1978) bekend dat de aard ervan systema-
tisch en regelmatig kan zijn. Uit de politiegegevens valt dit meestal niet af te
leiden, omdat zij slechts een momentopname vormen. Andere soorten mis-
handeling, zoals uit de hand gelopen verkeersruzies en vechtpartijen in het
café zijn echter éénmalig van aard. Uit Nederlands onderzoek (Dumig en Van
Dijk, 1975) is bekend dat de benadeelden in deze gevallen meestal mannen
zijn. Vandaar dat wij in de typologie een onderscheid maken tussen vrouwe-
lijke- en mannelijke benadeelden.

Ook is sexe in de typologie opgenomen om verschillen tussen mannelijke
en vrouwelijke benadeelden zo optimaal mogelijk aan bod te laten komen.

2.4 Resultaten
Een typologie, waarmee de sexe van het slachtoffer en de relatie tussen

slachtoffer en dader wordt onderscheiden, maakt het gemakkelijker om onder
verschillende omstandigheden een beeld te vormen van de betrokkenen. On-
der omstandigheden verstaan we onder andere problemen of conflicten tus-
sen benadeelde en initiatiefnemer die bovendien tot mishandeling aanleiding
hebben gegeven. Conflicten die voortkomen uit (onvrijwillige) machtsverhou-
dingen, ruzies in het verkeer of provocaties tussen onbekenden zijn hier voor-
beelden van.

Ook de wijze, waarop het letsel is toegebracht, is in dit verband van belang,
evenals het dreigen met een wapen en het aantal daders. Deze omstandighe-
den bepalen ten dele de ernst van het voorval. Bovendien verkrijgt men zo een
indruk van de mate waarin de fysieke integriteit van de benadeelde is ge-
schonden.

Tenslotte zijn andere relevante omstandigheden: de plaats van het voorval,
het tijdstip en de dag van de week waarop de mishandeling plaatsvond.

Na een overzicht van omstandigheden en vormen van mishandeling wil men
meestal meer weten over de slachtoffers en daders zelf. Daarom zal verderop
aan de persoonskenmerken van hen aandacht worden besteed.

2.4.1 Resultaten:.typologie
Alle gegevens uit de dagrapporten zijn samen met de typologie van slacht-

offers en daders aan een multivariate analyse onderworpen. Daarbij hebben
we gebruik gemaakt van het programma HOMALS (Albert Gifi, 1981).°i De re-
sultaten van de analyse zijn weergegeven in figuur 1, la t/m le. Het kernresul-
taat waarin alleen de typologie is weergegeven, is terug te vinden in figuur 1
(zie bladzijde 6).

In figuur 1 is het type relatie tussen slachtoffer en dader in kaders aangege-
ven. Zoals men kan constateren, bestaat figuur 1 uit één horizontale en drie
verticale lijnen. De horizontale lijn geeft het onderscheid aan tussen - aan de
bovenkant - mannelijke. benadeelden en - aan de onderkant - vrouwelijke
benadeelden.

Elk van de drie verticale lijnen snijdt de horizonale,lijn. Uit de afstand van
het snijpunt (zwaartepunt) tot de bijbehorende uiteinden van de verticale lijn,
kan worden afgeleid welk type slachtoffer in de dagrapporten méér voorkomt
en welk type minder. Wanneer we dit in figuur 1 nagaan voor de linker verticale
lijn dan blijkt, dat in de dagrapporten meer vrouwen dan mannen voorkomen
die door de partner of familie zijn mishandeld.

4) De verantwoording hiervoor kan worden teruggevonden in bijlage 2.
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Figuur 1: Een typologie van mishandelde personen.
De zwaartepunten van de verschillende typen zijn in de achtergrond weergegeven.

SL : (7
DADER: PARTNER/FAMILIE

SL :a'
DADER: BUREN/KENNIS

sl:o'

dader: partner/familie

SL : 9
DADER: PARTNER/FAMILIE

si: 9

SL : a
DADER: ONBEKEND

dader: buren/kennis dader: onbekend

SL : 9
DADER: BUREN/KENNIS

: TYPEN SLACHTOFFERS
relatie slachtoffer-dader: partner/familie; buren/kennis; onbekend
sexe slachtoffer : O' 9

SL :9
DADER: ONBEKEND

In de volgende tabel zijn deze gegevens in de vorm van percentages weerge-
geven.

Tabel 1: Mannen en vrouwen onderverdeeld naar type relatie tussen dader en slachtoffer in %

Dader

Slachtoffer
man vrouw totaal

N=173 N=105 N=278

partner/familie 7 59 26
buren/kennissen 32 25 30
geen relatie 61 16 44

totaal 100 100 100

X2= 100, df=2, cramer's V=.60

Uit tabel 1 blijkt het volgende:
1. in ruim drievijfde van de zaken uit de dagrapporten is het slachtoffer van

mishandeling een man en in de overige gevallen een vrouw;
2. vrouwen worden voornamelijk door bekenden ((ex)partner, familie, buren of

kennissen) mishandeld, terwijl mannen meer dan vrouwen het slachtoffer
worden van een vechtpartij tussen onbekenden (inclusief bekend van ge-
zicht).

2.4.2 Resultaten: aard van het conflict
Een gegeven dat gelijktijdig met de typologie werd geanalyseerd, is de aard

van het conflict. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen duur, oorzaak en
aanleiding van het conflict. Vandaar dat in figuur la, de aard van het conflict,
provocatie door het slachtoffer en de typologie zijn weergegeven. Ook zijn in
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dit figuur nadere specificaties 5) aangegeven van de oorzaak van het conflict
en de wijze waarop is geprovoceerd.

Naast deze direct op het misdrijf terug te voeren achtergronden is ook gelet
op dieper gelegen oorzaken. Het eerste waar criminologen daarbij aan den-
ken, is het leefmilieu van het slachtoffer. Niet uitgesloten is, dat het slacht-
offer vertoeft in een criminele subcultuur. Victimologen veronderstellen dat
zo'n subcultuur gepaard gaat met een groter risico om slachtoffer te worden.
Leden van een criminele subcultuur zijn dus om deze reden kwetsbaarder dan
andere burgers. De kans is nu eenmaal groter dat zij verzeild raken in proble-
men die door henzelf of anderen worden veroorzaakt.

Een aantekening in het Algemeen Documentatieregister is dan vervolgens
een indicatie voor het deel uitmaken van een criminele subcultuur. Bedoeld
wordt hier dat tegen het slachtoffer in kwestie één of meerdere malen een
proces-verbaal wegens een strafbaar feit is opgemaakt, wat bovendien op het
parket van het Openbaar Ministerie werd ingeschreven. Een zaak wordt overi-
gens pas op het parket ingeschreven als de politie 'na rijp beraad' vindt dat
het om een ernstig strafbaar feit gaat. Voor de duidelijkheid moet worden ver-
meld dat overtredingen hier buiten beschouwing zijn gelaten.

Niet iedereen zal deze indicatie voor het deel uitmaken van een criminele
subcultuur de meest voor de hand liggende vinden. Criminologisch onderzoek
echter leert dat in een criminele subcultuur (Wolfgang en Weiner, 1982) meer
delicten worden gepleegd dan in een niet-delinquente subcultuur. Onder een
subcultuur verstaan we hier iemands ouders (vader), familieleden en/of ken-
nissen. Farrington (1982) heeft aangetoond dat er een samenhang is tussen
de veroordeling voor een strafbaar feit van vader en zoon. Ook is vaak aange-
toond dat delinquenten soortgenoten als kennis hebben (Davies, 1969;
Junger-Tas, 1983). Dit alles tezamen met het feit dat een delict plegen tegen
een bekende zelden onbestraft zal blijven, heeft geleid tot het hanteren van
een aantekening in het Algemeen Documentatieregister als indicatie voor het
vertoeven in een criminele subcultuur. Tenslotte wordt de bovenstaande rede-
nering ondersteund door het feit dat 'peers' fungeren als slachtoffer. Door
Wolfgang (1958) is al langer geleden gevonden dat daders en slachtoffers dik-
wijls familieleden of kennissen van elkaar zijn.

Figuur la en de figuren lb t/m le kunnen op de volgende manier worden ge-
lezen:
a. net als in figuur 1 brengt de horizontale lijn een onderscheid aan tussen

mannelijke (boven) en vrouwelijke (onder) benadeelden.
b. aanduidingen van kenmerken in de figuur die dicht bij elkaar staan, hebben

veel met elkaar te maken en zijn daarom een indicatie van EEN groep bena-
deelden met verschillende kenmerken.

c. aanduidingen van kenmerken in figuur la die ver uit elkaar staan, hebben
weinig of niets met elkaar te maken en zijn daarom een indicatie van
VERSCHILLENDE groepen benadeelden.

Zoals bv. kan worden geconstateerd zien we in figuur la dat wel provoceren
in het bovenvlak ligt en niet provoceren in het ondervlak. Daaruit is af te leiden
dat mannen provoceren en vrouwen niet.

Uit figuur la (zie bladzijde 8) blijkt het volgende:
1. aan de mishandeling van vrouwen door de (ex)partner gaat vrijwel altijd een

langdurig conflict vooraf, terwijl mannen die worden mishandeld, in een
aanzienlijk aantal gevallen zelf beginnen. De daders zeggen dan ook dat zij
door het slachtoffer - dat zelf begon - zijn beledigd;

5) Ter realisatie van deze specificaties is gebruik gemaakt van een procedure bij HOMALS waarbij
voor variabelen die niet bij de analyse betrokken zijn geweest, kan worden nagegaan hoe zij
samenhangen met variabelen die wel bij de analyse betrokken waren (zie bijlage 2 voor verdere
uitleg).
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2. wanneer een vrouw echter door een onbekende in elkaar wordt geslagen,
gaat daar meestal geen conflict of ruzie aan vooraf.

Figuur la: Een typologie van mishandelde personen, conflict en provocatie.
Nadere aanduidingen van het conflict en de provocatie zijn in de achtergrond weer-
gegeven.

SL : (7
DADER: PARTNERIFAMILIE

dader beledigd

SL : O'
DADER: BURENIKENNIS

provocatie

kort conflict

interventie

ruzie in het verkeer

geldperikelen

langdurig conflict

SL : Q
DADER: PARTNERIFAMILIE

geen provocatie

jalouzie

SL :9
DADER: BUREN/KENNIS

SL : O'
DADER: ONBEKEND

SL :9
DADER: ONBEKEND

geen conflict

: TYPEN SLACHTOFFERS
conflict : geen; kort; langdurig
provocatie van slachtoffer: wel; geen
conflict : jalouzie, dader beledigd; geldperikelen; ruzie in het verkeer
provocatie van slachtoffer: dreigende houding; fysieke aanval; verbale aanval; interventie

In de volgende tabel zijn deze verbanden via percentages weergegeven.6)

Tabel 2: Typen slachtoffers versus duur van het conflict en provoceren in %

Dader Slachtoffer aantal
personen

% langdurig
conflict

% zelf
beginnen

partner/familie man 11 54 46
vrouw 62 75 8

buren/kennissen man 56 45 21
vrouw 26 68 12

geen relatie man 106 6 35
vrouw 17 18 24

totaal 278 37 24

dreigende houding

fysieke-aanval

verbale aanval

6) In een kwart van de gevallen begint de benadeelde zelf te schelden of te vechten. Hoe dat pre-
cies verloopt bij een langdurig conflict, is nauwelijks meer achteraf vast te stellen. Vandaar dat
we ons afvragen of het beperkte aantal gevallen (40%) waarin zeker geen sprake is van 'eigen
schuld', wel voldoende onderscheid tussen slachtoffers aanbrengt, zoals bedoeld met 'eigen
schuld' in de wet 'Voorlopige regeling Schadefonds voor Slachtoffers van Geweldsmisdrijven'.



Uit nadere specificaties van het conflict in figuur la blijkt dat de oorzaak
van een langdurig' conflict veelal gelegen is in ontrouw en jalouzie. Zoals
reeds eerder is aangegeven geldt dit in het bijzonder voor mishandelingen tus-
sen (ex)partners. Een conflict tussen buren of kennissen daarentegen gaat in
een groot aantal gevallen over geldzaken, terwijl bij onbekenden het conflict
vaak voortkomt uit een verkeerssituatie.

Ook zien we in figuur la dat slachtoffers op allerlei manieren de dader (ini-
tiatiefnemer) provoceren. Dit geschiedt door dreigen, schelden of slaan. Ver-
der komt zelf beginnen door een ander te hulp te schieten voor onder barlie-
den en portiers van uitgaansgelegenheden.

Uit een nader onderzoek naar een aantekening voor het plegen van een
strafbaar feit in het Algemeen Documentatieregister is gebleken dat dit van
toepassing is op 38% van de slachtoffers. Dat het meestal om een strafbaar
feit gaat blijkt wel uit het grote aantal opgelegde straffen of maatregelen. In
driekwart van de gevallen werd nl. een straf of een maatregel (bv. TBR) opge-
legd. Dit aantal is in overeenstemming met de resultaten van Smale (1977,
1980). Hij vond dat 39% van de slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven
reeds eerder was veroordeeld voor een strafbaar feit.

Voorts blijkt uit deze nadere analyse dat niet alle typen slachtoffers in ge-
lijke mate voor een strafbaar feit zijn opgenomen in het Algemeen Documen-
tatieregister.7) Van degenen die door de buren zijn mishandeld, heeft 46% een
strafblad, terwijl dat bij de.overigen 34% is. Ook blijkt dat 30% van de vrou-
wen en 45% van de mannen een strafblad heeft. Dat dit bij mannen vaker voor
een geweldsmisdrijf is, spreekt voor zich. Tenslotte is gebleken dat deze man-
nen met een strafblad vaker de dader hebben geprovoceerd of hebben inge-
grepen in een gevecht tussen anderen. Met name dit laatste resultaat kan als
een ondersteuning worden opgevat voor de kwetsbaarheidshypothese op
grond van het vertoeven in een criminele subcultuur.

2.4.3 Resultaten: letsel
Een ander gegeven dat eveneens gelijktijdig met de typologie werd geanaly-

seerd, is het letsel 8) dat het slachtoffer bij het strafbare feit opliep. Opdat kan
worden vastgesteld hoe het letsel tot stand is gekomen, is dreigen met een
wapen bij deze analyse betrokken. Vandaar dat in figuur 1b, letsel en typolo-
gie, tezamen zijn weergegeven. Daarnaast zijn in deze figuur nadere aandui-
dingen te vinden van de wijze waarop het letsel werd toegebracht. Deze aan-
duidingen zijn ontstaan door gebruik te maken van de HOMALS-specificatie
van achtergrondvariabelen.

Uit figuur lb (zie bladzijde 10) blijken de volgende resultaten:
1. vrouwen lopen bij mishandeling vaker licht letsel op, terwijl mannen iets

vaker zwaarder letsel oplopen;
2. tussen mannen en vrouwen die geen letsel hebben opgelopen, blijkt het be-

langrijkste verschil het wel of niet dreigen met een wapen te zijn: mannen
worden meer met een wapen of.voorwerp bedreigd;

3. wanneer rekening wordt gehouden met de sexe van de benadeelde ver-
schilt het letsel dat men oploopt bij mishandeling door de partner/familie,

7) Bij het algemeen Documentatieregister is alleen informatie opgevraagd over personen van 18
jaar en ouder. Van jongeren onder de 18 jaar onbraken de juiste gegevens die nodig waren voor
het opvragen van een strafregister.

8) Vijf vormen van letsel worden onderscheiden: licht, tamelijk zwaar, zwaar, geen en geen letsel
met dreiging van een wapen. Onder licht letsel verstaan we pijn ten gevolge van een klap of zicht-
baar letsel, zoals een schram of een blauw oog. Tamelijk zwaar letsel is letsel waarvoor een één-
malige behandeling van een arts nodig is (kleine hechtingen en kneuzingen). Wanneer opname in
het ziekenhuis plaats heeft gevonden, zoals bij fatale of levensgevaarlijke verwondingen, inclu-
sief de dood, spreken we over zwaar letsel. Tenslotte komt 'geen letsel' bij mishandeling ook
voor. Een onderscheid wordt daarbij gemaakt tussen 'geen letsel' waarbij wel en waarbij niet
met een wapen werd gedreigd.
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buren/kennissen of onbekenden, qua ernst 9) niet noemenswaardig van el-
kaar.

Figuur tb: Een typologie van mishandelde personen en letsel.
De wijze waarop het letsel is toegebracht, is in de achtergrond weergegeven.

SL : or
DADER: PARTNER/FAMILIE

geen letsel, dreigen

tamelijk zwaar letsel

SL :d'
DADER: BUREN/KENNIS

wapen

ZWAAR LETSEL

voorwerp S L : D'
DADER: ONBEKEND

slaan, schoppen

SL : Q
DADER: PARTNER/FAMILIE

licht letsel

geen letsel

SL :9
DADER: BUREN/KENNIS

SL : Q
DADER: ONBEKEND

: TYPEN SLACHTOFFERS
letsel : geen; geen, dreigen; licht; tamelijk zwaar; zwaar
wijze van letsel toebrengen : wapen; voorwerp; slaan; schoppen

In de volgende tabel zijn deze verbanden via percentages weergegeven.'

Tabel 3: Het aantal benadeelden, mannen en vrouwen, onderverdeeld naar fysiek letsel in %

Letsel

Sexe benadeelde geen dreigen li cht tamelijk zwaar totaal

% %

zwaar
% % % N %

man 5 15 38 26 16 17 1 100
vrouw 10 7 50 20 13 10 1 100

totaal 7 12 43 23 15 272 100

Ook zijn in figuur 1b nadere specificaties te vinden van de wijze waarop het
letsel is toegebracht. Daaruit blijkt dat zwaarder letsel in verhouding vaker het
gevolg is van het gebruik van een wapen of een voorwerp, terwijl slaan of
schoppen meer licht dan zwaarder letsel tot gevolg heeft.

2.4.4 Resultaten: plaats, aantal daders en tijd
Tenslotte zijn een aantal situationele kenmerken bij het strafbare feit gelijk-

9) Dumig en Van Dijk (1975) en Van Dijk en Dumig (1975) vinden in een hiermee te vergelijken stu-
die, die naar aanleiding van processen-verbaal van geweldsmisdrijven werd verricht, dat vrouwen
minder zwaar letsel oplopen dan mannen en dat mishandeling door buren of familieleden in ver-
houding vaak ernstig letsel met zich meebrengt. Het verschil in ernst van het letsel tussen buren
of familieleden enerzijds en partners anderzijds, blijkt te kunnen worden verklaard uit het in ver-
houding grote aantal mannelijke slachtoffers - dat provoceert en zwaarder letsel oploopt - bij
de eerstgenoemde groep.
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tijdig met de typologie geanalyseerd. In het bijzonder gaat het daarbij om het
aantal daders dat bij de mishandeling was betrokken en de plaats waar dat
gebeurde. Deze gegevens zijn samen met de typologie in figuur 1c weerge-
geven. Verder zijn in deze figuur via de HOMALS-specificatie van achtergrond-
variabelen enkele gegevens van zeer algemene aard betreffende de mishande-
ling meegenomen, zoals tijdstip, maand en dag van de week.

Gelegenheidsperspectief (Van Dijk en Steinmetz, 1981) en routinepatronen
(Cohen en Felson, 1979) zijn de algemene noemers waaronder deze variabelen
kunnen worden gerubriceerd. Routinepatronen van burgers verschaffen vol-
gens de daarbij gehanteerde verklaringen inzicht in het type mishandeling.
Aan de hand van verschuivingen in bv. routinepatronen (wonen, werken en re-
creëren) kan worden voorspeld, welke mogelijke daarmee samenhangende
veranderingen in het type mishandeling zullen plaatsvinden.

Noties die bij routinepatronen of gelegenheidsperspectief ook wel worden
aangetroffen zijn:
a. perioden van het jaar die meer huiselijk van aard zijn, waarin partners en fa-

milieleden met elkaar optrekken, tegenover perioden waarin men meer uit-
huizig is, zoals bv. in de zomer, waar onbekenden meer met elkaar in con-
tact komen;

b. delen van de week en uren van de dag waarop de meesten vrij hebben en
eventueel recreëren, versus de weekdelen en uren waarop een groot deel
van de bevolking thuis of op het werk zit.

Via dergelijke noties kan duidelijk worden gemaakt welk type mishandeling
in welke omstandigheden is te verwachten.

Figuur 1c: Een typologie van mishandelde personen, plaats van het voorval en het aantal daders.
Nadere aanduidingen van de omstandigheden zijn in de achtergrond weergegeven.

SL : O" .
DADER: PARTNER/FAMILIE

meerdere daders

SL : a
DADER: BUREN/KENNIS

woning

6-12 uur

winter

zomer

SL
DADER: ONBEKEND

een dader

SL : 9
DADER: PARTNER/FAMILIE

12-18 uur

18-24 uur

bedrijf

voorjaar

0-6 uur

herfst

SL :9
DADER: BUREN/KENNIS

: TYPEN SLACHTOFFERS
plaats van mishandeling : woning; straat
plaats van mishandeling : bedrijf; café
tijdstip van mishandeling : 0-6 uur; 6-12 uur; 12-18 uur; 18-24 uur
jaargetijde van mishandeling : voorjaar; zomer; herfst; winter

straat

café

SL : 9
DADER: ONBEKEND

Uit figuur 1c blijken de volgende resultaten:
1. mishandeling tussen partners of familieleden vindt voornamelijk plaats in
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de privésfeer (eigen of andermans woning), terwijl mishandeling tussen on-
bekenden met name in de openbare sfeer (straat, uitgaansmogelijkheden
en andere (besloten) openbare ruimtes) voorkomt. Mishandeling tussen bu-
ren en vrienden komt daarentegen even vaak voor in de privé- als openbare
sfeer;

2. in de privésfeer wordt men vrijwel altijd door een persoon mishandeld, ter-
wijl in de openbare sfeer ook meerdere daders een ander aftuigen.

In de volgende tabel zijn deze verbanden via percentages weergegeven.

Tabel 4: Verwantschap versus mishandeling in eigen of andermans woning en het aantal daders

Dader aantal be-
nadeelden

% mishandeling
in de woning

% twee of meer
daders

partner, familie
buren, kennissen
geen relatie

70
81

123

90
53

9

1
7

22

totaal 274 )43 11

Uit figuur lc blijkt bovendien dat mannelijke benadeelden vaker dan vrou-
welijke met twee of meer daders worden geconfronteerd.

De nadere specificaties van de omstandigheden in figuur lc leiden tot het
vermoeden dat de verschillen tussen de zes typen mishandeling (typologie),
wat deze omstandigheden betreft, niet al te groot zullen zijn. Wanneer we de
aantallen, die bij deze verbanden horen, hierbij betrekken (zie bijlagen) blijkt
het volgende beeld:

1. in de winter komt meer mishandeling tussen partners of familieleden
(30%) voor dan mishandeling tussen onbekenden (20%).'s Zomers daaren-
tegen krijgen onbekenden (29%) wat vaker dan bekenden (partner/familie:
21 % en buren/kennissen: 17%) het met elkaar aan de stok. Voor de herfst
geldt hetzelfde als voor de zomer. In het voorjaar echter gaan buren of ken-
nissen (38%) met elkaar op de vuist. Minder vaak dan bij buren of kennis-
sen vindt dat dan plaats bij familieleden of partners (33%) en onbekenden
(23 %);

2. gedurende de week komt mishandeling tussen buren of kennissen (77%)
wat meer voor dan tussen familie of partners (63%) en met name meer dan
mishandeling tussen onbekenden (59%);

3. het tijdstip waarop. wordt mishandeld, sluit aan bij de noties over routine-
patronen. Tussen twaalf uur's middags en twaalf uur's avonds vindt twee-
derde van alle mishandelingen plaats. Mishandeling tussen bekenden
komt meer voor tussen twaalf en zes 's middags, en tussen onbekenden
meer tussen zes en twaalf 's avonds. Opvallend is verder dat in vergelijking
tot de overige mishandelingen zoveel mishandelingen tussen buren en ken-
nissen plaatsvinden tussen zes en twaalf uur 's ochtends.

2.4.5 Resultaten: de kenmerken van slachtoffers en daders
.Na al deze informatie over de verschillende typen mishandelingen moet dui-

delijk worden gemaakt over wie het gaat.
Tot onze spijt zijn de gegevens over burgerlijke staat en sociaal niveau nau-

welijks vermeld in de dagrapporten van de recherche. Iemands afkomst en
leeftijd zijn daarentegen wel goed ingevuld hierin aangetroffen. Onder af-
komst verstaan we het wel of niet afstammen van ouders die van origine uit
Nederland afkomstig zijn. Beide typen gegevens hebben we in figuur 1d te-
zamen met de typologie verwerkt voor zowel initiatiefnemers als benadeelden.

Uit figuur ld (zie bladzijde 13) blijkt dat oudere personen zich meer aan de
linkerkant (mishandeling tussen partner/familie) bevinden, terwijl jongeren
aan de rechterkant van het figuur (mishandeling tussen onbekenden) worden
aangetroffen.
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Dit blijkt in grove lijnen op te gaan voor zowel daders als slachtoffers. Uit deze
samenhang kan worden afgeleid dat mishandeling in de privésfeer en met na-
me die tussen partners of familieleden, zich voornamelijk afspeelt tussen
ouderen, terwijl jongeren elkaar in het openbaar lijken af te tuigen.

Figuur id: Een typologie van mishandelde personen en de persoonskenmerken, sexe, leeftijd en af-
komst van zowel slachtoffer als dader.

S L : Ci

DADER: PARTNER/FAMILIE

D,c 41 -%r

SL : Q
DADER: PARTNERIFAMILIE

S, 9,41-jr

S,9,31-40jr- _ ---

DADER: BURENIKENNIS

/1
S, a, 21-30 jr

S,O',41-jr

i

S, O', 31-40 jr

SL C!

S, (Y; 20 jr

-23jr

-D, a, 24-40 jr
1

SL
DADER: ONBEKEND

D, Nederlands

0, buitenlands

S, Nederlands

D, g, -23 jr
i

S, 9, -20jr --'

SL : Q
DADER: ONBEKEND

S, 9, 21.30 jr _ - -D, 9, 24.40 jr

D, 9, 41- jr

j
SL : 9
DADER: BURENIKENNIS

D, onbekend

: TYPEN SLACHTOFFERS
sexe x leeftijd slachtoffer : - 20 jr; 21-30 ir; 31-40 ir; 41 - jr
sexe x leeftijd dader . - 23 jr; 24-40 jr; 41- jr
afkomst slachtoffer : Nederlands; buitenlands
afkomst dader : Nederlands; buitenlands

(S: slachtoffer; D: dader)

In de volgende tabel is dit verband via percentages weergegeven.

Tabel 5: Het percentage slachtoffers en daders per leeftijdsgroep dat in de privésfeer werd mishan-
deld -

leeftijd slachtoffer leeftijd
N %

dader
N %

<21 jaar 56 32
21-30 jaar 89 40 <24 jaar 65 26
31-40 jaar 61 52 24-40 jaar 111 50

>40 jaar 58 52 -40 jaar 76 70

Uit figuur 1d kan over de afkomst van daders en slachtoffers weinig worden
opgemaakt. Vandaar dat we enkele summiere uitspraken over iemands af-
komst zullen baseren op tabellen die in de bijlagen zijn terug te vinden.
1. Van de mannelijke benadeelden is 16% van buitenlandse origine 10) en van

de vrouwelijke 28%. Wanneer we afgaan op het percentage niet-Neder-
landse personen uit dit deel van de Maasstad zien we dat vrouwelijke
slachtoffers van buitenlandse afkomst vaker dan mannelijke zijn overver-
tegenwoordigd. Deze vrouwelijke slachtoffers worden wat vaker door de

10) Het percentage niet-Nederlandse personen (geen Nederlandse afkomst) in het verzorgingsge-
bied Groot-IJsselmonde is 13.9% (Gemeentelijk Bureau voor Onderzoek en Statistiek, uitgave
1981). Volgens deze gemeentelijke bron bestaat de grootste groep uit Turken.
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partner mishandeld dan overeenkomstige slachtoffers van Nederlandse af-
komst. Mannen van buitenlandse origine raken daarentegen iets meer dan
mannen van Nederlandse origine betrokken bij vechtpartijen tussen buren
of vrienden.

2. Van de mannelijke daders is 36% van buitenlandse origine en van de vrou-
welijke 29%. Mannelijke daders van buitenlandse origine mishandelen hun
partner meer dan degenen van Nederlandse origine.

2.5 Samenvatting
De belangwekkende hypothese of iedere levensfase, jong, middelbaar en

oud, zijn eigen vorm van mishandeling kent, blijft op grond van dit materiaal
nog ten dele een open vraag. Wel kan worden geconstateerd dat de door ons
gehanteerde typologie van slachtoffers en daders een bruikbare indeling
heeft opgeleverd aan de hand waarvan meer inzicht ontstaat in de achtergron-
den van mishandeling.

In het openbaar mishandelen komt voornamelijk bij jonge mannen voor. De
benadeelden beginnen vaak zelf door een opmerking te maken of iemand een
klap te geven. Als in zo'n situatie een wapen of een voorwerp aanwezig is, kan
het verkeerd aflopen. In de zomer of in het weekend, als velen een glaasje op
hebben, zitten bij sommigen de handen wat losser dan anders.

Mishandeling die in de eigen woning of die van een ander plaatsvindt, be-
treft vaak ouderen. Meestal. gaan daar langdurige conflicten aan vooraf. De-
gene die mishandelt, zegt vaak dat hij dat deed omdat hij zich beledigd voel-
de. In veel gevallen lopen deze mishandelingen niet op ernstig letsel uit. Een
wapen of een voorwerp is daarbij meestal niet aanwezig. Zo'n mishandeling
komt voor in een periode waarin men meer dan anders huiselijk is ingesteld,
zoals in de winter of in het weekend.

Van mishandelingen tussen buren of kennissen hebben we een minder dui-
delijk beeld. De ene helft speelt zich op straat af en de andere binnenshuis.
Dader en slachtoffer zijn bij dit type mishandeling van middelbare of oudere
leeftijd. Zowel lang- als kortdurende conflicten gaan daaraan vooraf. Ruzies
over de auto of geld zijn dan de oorzaak van het conflict en misschien ook wel
ruzies over kinderen vanwege overlast. Het letsel is ook bij hen terug te voeren
op de sexe van de benadeelde: vrouwen komen er met minder zwaar letsel van
af dan mannen. .

Ongeveer tweevijfde van de slachtoffers heeft verder een strafblad en
maakt vermoedelijk deel uit van een criminele subcultuur.
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3 Benadeelden die volgens de politie in
aanmerking komen voor hulpverlening

3.1 Inleiding
De vraag die ons hier zal bezighouden is, welke personen door de recherche

naar het proefproject 'benadeelden van misdrijven' zijn doorgestuurd. De re-
cherche fungeerde in dit proefproject als een instantie die verwijst. Dat wil
zeggen dat alle meldingen bij de surveillance en alle meldingen en aangiften
bij de recherche op het bureau, via een verwijzing van de recherche terecht
kunnen komen op het Centrum voor Vrijwilligers, waar het proefproject is ge-
huisvest. Bij het beantwoorden van de bovenstaande vraag zullen we ons niet
alleen beperken tot het jaar 1981, maar ook tot het verzorgingsgebied 'Groot-
IJsselmonde' van de recherche.

Bij dit proefproject bestond al vóór dit onderzoek het vermoeden dat de poli-
tie meestal de moeilijke gevallen 1) doorstuurt. Vandaar dat wij alle namen van
aangevers van mishandeling uit het recherche-verzorgingsgebied 'Groot-
IJsselmonde' hebben verzameld en genoteerd. Al deze namen van slacht-
offers hebben we vervolgens vergeleken met de namen van slachtoffers uit
het verzorgingsgebied 'Groot-IJsselmonde' die te kennen hebben gegeven dat
zij met het Centrum voor Vrijwilligers contact wilden opnemen.

Het vergelijken van de informatie uit beide bronnen was pas-en-meetwerk.
Naast de dagrapporten hield de recherche ten behoeve van het doorsturen
naar het project 'benadeelden van misdrijven' een speciale registratie ('dag-
boek') bij. Alle namen van degenen die door de recherche werden door-
gestuurd, zijn in deze registratie terecht gekomen.

Over twee soorten meldingen is in deze registratie informatie te vinden.
Allereerst staan daar namen in van benadeelden van wiens melding van een
strafbaar feit een aantekening is te vinden in de dagrapporten van de recher-
che. Daarnaast treft men ook namen aan van benadeelden van wiens melding
geen aantekening is gemaakt in de dagrapporten van de recherche. Van de
laatste groep is van de melding over het algemeen wel een aantekening ge-
maakt in de dagrapporten van de surveillancedienst. Wanneer van een mel-
ding een aantekening in de dagrapporten van de recherche ontbreekt, bete-
kent dit dat hier volgens de politie in aanzet geen sprake was van een straf-
baar feit. Interessant is dan dat deze groep door de recherche wel wordt door-
gestuurd naar het proefproject 'benadeelden van misdrijven'.

Bij de vergelijking hebben we dus drie bronnen (aangiften, 'dagboek' en ge-
gevens van het centrum) gehanteerd om er achter te komen welke personen
wel en welke niet zijn doorgestuurd naar het project 'benadeelden van misdrij-
ven'. Het dagboek bleek achteraf een zeer waardevolle bron te zijn omdat een
aanzienlijk deel van de personen die daarin stonden vermeld, niet terug waren
te vinden in de dagrapporten van de recherche. Wat heeft deze vergelijking op-
geleverd? In het totaal heeft de recherche in 1981 uit deze wijk 137 (potentiële)

1) Aangevers zijn slachtoffers van wie de melding van het strafbare feit geresulteerd heeft in een
aantekening in de dagrapporten van de recherche. Wanneer de surveillance het slachtoffer ver-
wijst naar de recherche, is zo'n aantekening te vinden in de dagrapporten van zowel recherche
als surveillance.
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cliënten naar het Centrum voor Vrijwilligers doorgestuurd. Het grootste deel
van hen, ruim tweederde, bleek niet voor te komen in de dagrapporten van de
recherche en is dus niet officieel geregistreerd. Daarbij moet worden vermeld
dat in deze laatste groep ook 10 slachtoffers van een vermogensdelict werden
aangetroffen. Van degenen die dus officieel in de dagrapporten van de recher-
che zijn geregistreerd, zijn slechts 40 benadeelden van geweldsmisdrijven
doorgestuurd naar het proefproject.

Welk deel van alle benadeelden is nu doorgestuurd? Van degenen die daar-
voor in aanmerking kwamen kan dat worden aangegeven voor zover het offi-
cieel geregistreerden in de dagrapporten van de recherche betreft. Over de an-
deren valt alleen bij benadering iets te zeggen. Bovendien stemt het aantal
niet-officieel geregistreerden 2) dat wordt doorgestuurd tot nadenken. Veel
meer burgers dan men zo in het algemeen vermoedt, vinden klaarblijkelijk
toch de weg naar de politie. In totaal zijn in 1981 283 personen officieel gere-
gistreerd, wat volgens de dagrapporten correspondeert met 244 strafbare fei-
ten. In 39 gevallen betrof het een zaak met meerdere benadeelden. Meestal
zijn dat dan echtparen die bv. samen bij een burenruzie betrokken zijn ge-
weest. Omdat zij in zo'n geval samen naar het hulpverleningscentrum gaan,
noteert men daar twee namen, terwijl de politie dan slechts één naam op-
schrijft. Als met dit verschil in registratie tussen de politie en het Centrum
voor Vrijwilligers rekening wordt gehouden, dan blijkt dat ongeveer 16% van
de officieel geregistreerde benadeelden door de recherche naar het proefpro-
ject benadeelden van een misdrijf wordt doorgestuurd.

Nu bij benadering bekend is, welk deel van de benadeelden wordt door-
gestuurd, kan tevens worden bepaald wie dat dan zijn. Dat kan vrij eenvoudig
voor slachtoffers die (officieel) in de dagrapporten van de recherche staan ge-
registreerd. Zonder enige moeite kunnen degenen die zijn doorgestuurd met
de overigen uit deze dagrapporten worden vergeleken. Van alle slachtoffers
zijn ni. nogal wat kenmerken genoteerd, zoals uit hoofdstuk 2 wel is gebleken.
Deze vergelijking zal dan vervolgens moeten uitwijzen wat voor kenmerken de
groep heeft die door de recherche is doorgestuurd. Zo'n vergelijking is echter
uitgesloten voor de niet-officieel geregistreerden. Over hen is buiten aantallen
niets bekend. Alleen indirect kan worden bepaald, wie van hen zijn door-
gestuurd. Dat zal dan moeten via de gegevens over cliënten van het proefpro-
ject die daadwerkelijk hulp hebben ontvangen. Binnen dit bestand kunnen of-
ficieel geregistreerden worden vergeleken met niet-officieel geregistreerden.
Niet iedereen heeft echter hulp gehad. Daarop kan de vergelijking mank gaan.
Beide vergelijkingen zullen in de volgende paragrafen worden besproken.
Eerst zal aan de officieel geregistreerden aandacht worden besteed en daarna
aan de'niet-officieel geregistreerden.

3.2 Officieel geregistreerden
Over officieel geregistreerden is in hoofdstuk twee veel feitelijke informatie

te vinden. Van deze informatie en de analyses die daarbij horen, zal hier ge-
bruik worden gemaakt om vast te stellen wat de kenmerken zijn van benadeel-
den die worden doorgestuurd. We veronderstellen daarbij dat de kenmerken
van degenen, die worden doorgestuurd, verschillen van degenen die niet op
het bestaan van het project worden gewezen.

Hetzelfde kan geschieden voor personen die bij de recherche een strafbaar
feit hebben gemeld, waarvan bovendien een proces-verbaal is opgemaakt.
Ook in dit geval willen we nagaan of de kenmerken van deze groep verschillen
van degenen die eveneens een delict hebben gemeld, maar waarbij de politie

2) Uit informatie van de hoofdinspecteur van politie, J.H. Karel te Groot-IJsselmonde is gebleken,
dat deze benadeelden afkomstig zijn van de surveillance. Deze informatie kwam beschikbaar na-
dat het verzamelen van de gegevens was afgesloten. Van alle benadeelden van mishandeling die
worden ingeschreven in de dagrapporten van de surveillance maar niet in die van de recherche
blijkt 54% (97/180) te worden gewezen op het proefproject 'benadeelden van misdrijven'.
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het opmaken van een proces-verbaal niet opportuun achtte. Door geen proces-
verbaal op te maken, is een strafrechtelijke vervolging van de dader op basis
van dit delict uitgesloten. Dit onderscheid tussen het wel of niet opmaken van
een proces-verbaal hebben we opgenomen omdat we veronderstellen dat de
groep bij wie dat wel wordt opgemaakt nadat zij een delict hebben gemeld, zal
verschillen van degenen die naar het project 'benadeelden van misdrijven'
worden doorgestuurd.

Eerder onderzoek (Zoomer en Steinmetz, 1979) heeft nl. uitgewezen dat in
de regel bij mishandeling door de (ex)partner geen proces-verbaal wordt opge-
maakt. Bovendien was men bij het proefproject de mening toegedaan dat
voornamelijk 'probleemgevallen' worden doorgestuurd. Voor de hand ligt dan
de bovenstaande veronderstelling dat deze 'probleemgevallen' mishandelin-
gen tussen bekenden betreffen.

Via HOMALS is nagegaan welke samenhangen er zijn tussen
a. verwijzen naar het project 'benadeelden van een misdrijf',
b. het opmaken van een proces-verbaal en
c. de zes typen slachtoffers.

Deze aanpak is te vergelijken met regressie-analyse. Het resultaat van de
analyse is weergegeven in figuur le.

Figuur le: Een typologie van mishandelde personen, het opmaken van een proces-verbaal en het
doorsturen naar het Centrum voor Vrijwilligers.

SL : Or
DADER: PARTNER/FAMILIE

pv opgemaakt

SL : O'
DADER: BUREN/KENNIS

niet doorgestuurd
naar hulpcentrum

doorgestuurd naar
hulpcentrum

SL : 9
DADER: PARTNER/FAMILIE geen pv opgemaakt

SL :9
DADER: BUREN/KENNIS

SL : &
DADER: ONBEKEND

SL : 9
DADER: ONBEKEND

: TYPEN SLACHTOFFERS
doorgestuurd naar hulpcentrum : wel; niet
pv opgemaakt " wel; geen

Zoals kan worden geconstateerd zien we in figuur le dat het doorsturen
naar het proefproject in het ondervlak ligt, dichtbij de vrouwelijke slachtoffers
die door de (ex)partner of familie zijn mishandeld, en dat 'het opmaken van
een proces-verbaal' in het bovenvlak ligt, dichtbij de mannelijke slachtoffers
die door een onbekende zijn mishandeld. In de eerste plaats kan hieruit wor-
den afgeleid dat vrouwen die door hun (ex)partner of familie zijn mishandeld,
meer dan mannen die door een onbekende zijn mishandeld, worden door-
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gestuurd naar het project 'benadeelden van misdrijven'. Van de eerste groep
werd 39% doorgestuurd en van de tweede 2%. 3)

In de tweede plaats blijkt dat, wanneer een man aangeeft dat hij door een
onbekende is mishandeld, de politie meer genegen is een proces-verbaal op te
maken dan wanneer een vrouw aangifte doet van mishandeling door de
(ex)partner. Een proces-verbaal werd slechts in 33% van alle meldingen (bij de
recherche) opgemaakt. Bij mannen die melden dat zij door een onbekende zijn
mishandeld, wordt in 50% van de gevallen een proces-verbaal opgemaakt.
Wanneer het echter een vrouw betreft die door de (ex)partner is mishandeld,
wordt slechts in 18% van de gevallen een proces-verbaal opgemaakt.4)

De recherche lijkt beide strategieën, nl. de beslissing om te gaan vervolgen
(pv) of het verwijzen naar het proefproject 'benadeelden van misdrijven', in to-
taal andere situaties en omstandigheden te hanteren. Wordt er - kan men
zich daarom afvragen - ook wel eens een proces-verbaal opgemaakt en te-
vens doorgestuurd naar het proefproject 'benadeelden van misdrijven'? Op
twee manieren kan deze vraag worden beantwoord: in de eerste plaats vanuit
het proefproject, door na te gaan of een proces-verbaal is opgemaakt in al die
gevallen waar werd doorgestuurd, en in de tweede plaats vanuit de recherche,
door te bepalen hoe vaak wordt doorgestuurd nadat een proces-verbaal is op-
gemaakt. Bezien vanuit het proefproject blijkt dat in 13% van alle gevallen
waar is doorgestuurd, ook een proces-verbaal is opgemaakt. Nadat de politie
een proces-verbaal heeft opgemaakt, wordt echter slechts 6% van alle geval-
len doorgestuurd. Dit betekent dat maar in een gering aantal gevallen sprake
is van een overlap tussen verwijzen en het opmaken van een proces-verbaal.

Het één en ander heeft verder tot gevolg dat in 48% van alle gevallen waarin
een slachtoffer bij de recherche van een mishandeling aangifte komt doen,
noch een proces-verbaal wordt opgemaakt noch wordt doorgestuurd.

3.2. Niet-officieel geregistreerden
Om na te kunnen gaan wie wordt doorgestuurd, zijn drie informatiebronnen

gebruikt. Eén daarvan omvat dossiers waarin verslagen staan van hulpverle-
ningscontacten met benadeelden. Het project 'benadeelden van misdrijven'
heeft ni. contact gehad met zowel officieel als niet-officieel geregistreerden.
Dank zij de verslagen van deze contacten, kunnen beide groepen met elkaar
worden vergeleken. Deze vergelijking zal echter niet helemaal zuiver zijn om-
dat van beide groepen slechts een deel daadwerkelijk contact met het proef-
project heeft gehad.

Twee vragen dienen eerst nog te worden beantwoord. Ten eerste de vraag
met welke problemen of vragen de niet-officieel geregistreerden naar de poli-
tie gaan. En ten tweede welke verschillen er zijn tussen de officieel gere-

3) Hierbij is geen rekening gehouden met mishandelingen waar twee of meer benadeelden bij wa-
ren betrokken.

4) Uit eerdere publicaties (Van Straelen, 1978; Van Straelen en Van der Werf f, 1977; Zoomer en
Steinmetz, 1979) is gebleken dat het Openbaar Ministerie en de politie zich terughoudend opstel-
len bij de beslissing om een strafbaar feit tegen een man, die zijn (ex)vrouw of (ex)vriendin heeft
mishandeld, te vervolgen of daar een proces-verbaal tegen op te maken. Deze opstelling van het
Openbaar Ministerie bleek geen verband te houden met de ernst (letsel) van het misdrijf. De poli-
tie daarentegen was weer wel bereid een proces-verbaal op te maken wanneer de zaak maar ern-
stig genoeg was (Zoomer en Steinmetz, 1979).

De gegevens uit de dagrapporten van de recherche leveren wederom een bevestiging op voor
deze handelwijze, alhoewel zij tevens aanschouwelijk maken dat er een samenhang is tussen
letsel en het type mishandeling. Vrouwen die door hun (ex)partner worden mishandeld, lopen nl.
minder zwaar letsel op dan mannen die door onbekenden worden afgetuigd. De beslissing om
een proces-verbaal op te maken hangt dus naast het type mishandeling ook samen met het let-
sel dat de benadeelde heeft opgelopen. Hiermee kan de beslissing van de politie om geen
proces-verbaal op te maken bij mishandelingen door de (ex)partner, niet worden gerechtvaar-
digd. De aangifte van een vrouw in zo'n geval betreft vaak (bij daadwerkelijk samenwonen) het
topje van,de ijsberg (Dobash en Dobash, 1979). Deze vorm van mishandelen heeft in vergelijking
tot andere vormen meestal geen ernstig letsel tot gevolg, maar kan wel door het regelmatige ka-
rakter ervan ernstige psychische schade tot gevolg hebben (Steinmetz, 1983).
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gistreerden die op het bestaan van het project worden gewezen en officieel
geregistreerden die (in tweede instantie) contact opnemen met het hulpcen-
trum.

Een vergelijking tussen niet en wel officieel geregistreerden kan nl. alleen
maar worden verricht - zoals eerder is gesteld - voor slachtoffers die daad-
werkelijk met een vrijwillig(st)er contact hebben gehad.

Feitelijke informatie over de problemen en vragen van alle niet-officieel ge-
registreerden is er niet. Wel hebben we een aantal impressies hierover geno-
teerd. De indruk bestaat dat het hier gaat om personen die bij de politie komen
melden dat de zaak uit de hand dreigt te lopen. Meestal betreffen dit dreige-
menten van buren of (ex)partners. Daarnaast zijn er personen die met hun pro-
blemen naar de politie gaan en hen om hulp vragen.

Van de officieel geregistreerden die worden doorgestuurd, neemt 78% con-
tact op met het Centrum voor Vrijwilligers. Van de niet-officieel geregistreer-
den neemt 66% contact op met het proefproject. Om welke personen het daar-
bij gaat, is niet bekend. Vandaar dat we uitspraken over hen moeten baseren
op de verschillen tussen officieel geregisteerden en niet-officieel gere-
gistreerden die contact hebben gehad met het hulpcentrum.

Wanneer deze vergelijking wordt beperkt tot de kenmerken 'typen slachtof-
fers' en 'leeftijd' blijken tussen officieel en niet-officieel geregistreerden zo-
wel overeenkomsten als verschillen te bestaan. Ook hier blijft het voorbehoud
gelden, dat de vergelijking alleen betrekking heeft op personen die daadwer-
kelijk contact hebben gehad.

In beide groepen bestaat de meerderheid van de benadeelden uit vrouwen,
waarvan een aanzienlijk deel is mishandeld door de (ex)partner. Bij de offi-
cieel geregistreerden is het aantal vrouwen 67% van het geheel en bij de niet-
officieel geregistreerden 61%. Bij de laatste groep zijn dus wat minder vrou-
welijke benadeelden dan bij de eerste.

De leeftijdsopbouw van beide groepen verschilt enigszins van elkaar. Niet-
officieel geregistreerden blijken wat ouder te zijn dan officieel geregistreer-
den.

Vanwege de bovenvermelde overeenkomsten en verschillen is een geringer
aantal vrouwelijke benadeelden die door hun (ex)partner zijn mishandeld, te
verwachten onder niet-officieel geregistreerden dan onder de officieel gere-
gistreerden. Verder zullen we bij de laatste groep waarschijnlijk meer mannen
vinden die door buren of familie zijn mishandeld of bedreigd.

3.3 Samenvatting
De recherche van het verzorgingsgebied 'Groot-IJsselmonde' te Rotterdam

komt op twee manieren met benadeelden van geweldsmisdrijven in aanra-
king. De eerste groep (N = 97) bestaat uit personen die de surveillancedienst
in eerste instantie hebben gemeld dat zij zijn mishandeld of dat zij worden be-
dreigd. De recherche maakt van deze zaken geen aantekening in haar dagrap-
porten. Deze gevallen zullen we 'melders' 5) noemen. Daarnaast zijn er perso-
nen die aangifte van mishandeling komen doen (N = 283),6) wat wel wordt op-
getekend in de dagrapporten van de recherche. Deze gevallen zullen door ons
'aangevers' worden genoemd.

De politie kan op een melding of een aangifte op allerlei manieren reageren.
Het melden van een bedreiging of een mishandeling leidt in het gunstigste ge-
val tot een 'goed bedoeld' advies van de politie. Wanneer het echter om
iemand gaat die aangifte wil doen, zijn er wat meer spelregels waar de politie
zich aan moet houden. Het opmaken van een proces-verbaal is één van die re-
gels. Als er goede redenen voor zijn, kan daarvan worden afgeweken. Bij de re-
cherchegroep Groot-IJsselmonde wijkt men van deze regel nogal eens af en
wordt slechts in 33% van de gevallen een proces-verbaal opgemaakt. Als een

5) Deze 'melders' zijn via bemiddeling van de surveillance bij de recherche binnengekomen.

6) Hiervan zijn 109 benadeelden door de surveillance naar de recherche verwezen.
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man aangifte doet van het feit dat hij door een onbekende is mishandeld,
wordt in 50% van de gevallen een proces-verbaal opgemaakt. Wanneer daar-
entegen een vrouw aangeeft dat zij door de (ex)partner is mishandeld, wordt in
slechts 18% van de gevallen een proces-verbaal opgemaakt. Dit verschil
hangt duidelijk met de ernst van het letsel samen.

Naast het opmaken van een proces-verbaal kan de recherche in dit geval de
benadeelde ook wijzen op het bestaan van het proefproject 'benadeelden van
misdrijven'. Wanneer al een proces-verbaal is opgemaakt, vindt doorsturen
niet of nauwelijks plaats. Op het bestaan van het project werd slechts in 16%
van de gevallen gewezen. Vrouwen die door de (ex)partner worden mishan-
deld, krijgen in 39% van de gevallen te horen dat er een hulpproject is. Bij
mannen die door een onbekende worden mishandeld, wijst de politie slechts
in 2% van de gevallen op het bestaan van het hulpproject. Van alle benadeel-
den die een strafbaar feit hebben aangegeven, wordt in 48% van de gevallen
door de politie noch proces-verbaal opgemaakt noch gewezen op het bestaan
van een hulpproject.

De recherche wijst niet alleen degenen die aangifte komen doen op het
bestaan van het project 'benadeelden van misdrijven', maar ook degenen die
een mishandeling of bedreiging bij de surveillancedienst hebben gemeld.
Deze laatste groep lijkt qua samenstelling zeer veel op degenen die aangifte
doen. Ook hier gaat het voornamelijk om vrouwen, die door de (ex)partner zijn
bedreigd of mishandeld. Daarnaast blijken er iets meer mannen bij deze groep
voor te komen dan bij degenen die aangifte komen doen. Zij zijn mishandeld
door buren of familieleden.

In schema 1 wordt de loop van dit proces nog eens weergegeven. Van beide
groepen zegt ongeveer een kwart geen contact met het hulpcentrum te zullen
opnemen.

Schema 1: het wijzen op het bestaan van project 'benadeelden van misdrijven' en het opmaken van
een proces-verbaal door de recherche uit 'Groot-IJsselmonde' in 1981. .

'melders'
niet door-
gestuurd
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'melders'
doorge-
stuurd
(N = 97)
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4 Benadeelden aan wie gedurende de
periode 1978-1982 door het Centrum
voor Vrijwilligers hulp is verleend

4.1 Inleiding
Op 13 februari 1978 ging het proefproject `benadeelden van misdrijven' in

Rotterdam officieel van start. Het initiatief tot oprichting was genomen door
de Reclasseringsraad. De uitvoering van het project daarentegen werd gelegd
bij het Centrum voor Vrijwilligers.

Het proefproject sluit verder qua organisatie aan bij de optiek van het Cen-
trum voor Vrijwilligers. Zoals uit de naamgeving wel blijkt, is het project'bena-
deelden van misdrijven' een vrijwilligersproject. Een project waar zoals het
Centrum dat zelf zegt "benadeelden thuis door een 'gewone' mevrouw of mijn-
heer worden bezocht" (Nodes, 1982) en waar de klant koning is. Dat deze
doelstellingen een specifieke. opvatting over hulpverlening weerspiegelen,
spreekt voor zich. Een aantal van deze opvattingen zullen later nog uitgebreid
worden besproken.

De leiding was in deze periode tussen 1978-1982 in handen van een co6rdi-
natrice.1) Tot haar voornaamste taken behoren:
a. het verwijzen van slachtoffers naar vrijwillig(st)ers,
b. het doorspreken van probleemgevallen,
c. het opleiden van vrijwillig(st)ers en
d. het onderhouden van contacten met ondersteunende instanties.

Tot 1 januari 1981 was de coordinatie van het project in handen van een
TAP-kracht. Daar kwam een eind aan vanwege een éénmalige subsidie van het
Ministerie van Justitie. Ook kon uit dit subsidie met ingang van 1 mei 1982 een
part-time (50%) medewerkster worden aangesteld, ter assistentie van de coor-
dinatrice. Aan het verstrekken van subsidie werd overigens de voorwaarde ver-
bonden dat men onderzoek toe zou staan naar geboden en genoten hulp.

Dit deel van het rapport gaat over de geboden hulp aan benadeelden. Voor-
dat we het over geboden hulp gaan hebben, moet eerst duidelijk worden welke
benadeelden van misdrijven daadwerkelijk met het project `benadeelden van
misdrijven' in contact zijn gekomen. Een groot gedeelte van de benadeelden
is immers niet door de politie doorgestuurd. Hoe groot deze groep is, al daar-
om moeten worden vastgesteld. Teneinde over de omvang van deze groep een
zuiver beeld te krijgen, zullen we de wijze van contactleggen daarbij moeten
betrekken. Opdat we weten over welke groep het gaat, zal tevens een onder-
scheid moeten worden gemaakt tussen benadeelden van misdrijven en perso-
nen met ernstige problemen.

In de tweede plaats zullen we nagaan welke benadeelden na daadwerkelijk
contact met het Centrum voor Vrijwilligers hulp hebben ontvangen. Relevante
achtergrondskenmerken zullen vervolgens moeten uitwijzen of er verschillen
zijn tussen deze groep en degenen die in 1981 op het bureau Groot-IJssel-
monde bij de recherche aangifte van een misdrijf kwamen doen, maar niet zijn
doorgestuurd.

1) Voor het toegankelijk maken van verslagen van hulpverleningscontacten, het geven van informa-
tie over het project 'benadeelden van misdrijven' en het bekritiseren van de tekst, zijn wij Elly
Vreeburg, de coordinatrice van dit project zeer erkentelijk.
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In de derde plaats willen we bezien welke hulpvragen door benadeelden aan
vrijwilligers zijn gesteld en wat er voor hen werd gedaan.

Tot slot zullen we proberen vast te stellen op welke problemen de hulpverle-
ning zelf is vastgelopen en welke niet.2)

Uit de periode 1978-1982 hebben we alle verslagen over hulpverlenings-
contacten gecodeerd om op de bovenstaande vragen een antwoord te kunnen
geven.

4.2 Het werkelijk aantal cliënten
In de periode 1978-1982 heeft de Rotterdamse politie volgens schattingen

ongeveer 877 personen gewezen op het bestaan van het proefproject 'bena-
deelden van misdrijven'.3) Een deel van hen kwam niet met het project in aan-
raking. Van de 877 personen (benadeelden) stelden 605 in eerste instantie
prijs op contact met het centrum. Daarnaast hebben 55 personen, buiten de
politie om, ook contact met het project opgenomen. De meerderheid van hen
deed dat overigens op eigen initiatief (58%), terwijl de rest door instanties
werd doorgestuurd. Van het totaal heeft slechts 8% van de (potentiële) cliën-
ten, op een andere manier dan via de politie contact met het hulpcentrum op-
genomen.

Niet alleen de recherche van Groot-IJsselmonde heeft aan dit project mee-
gewerkt, maar ook die van Slinge, Noord en West. Deze laatste drie recherche-
groepen zijn in de loop van de tijd met het project gaan samenwerken. Lang-
zaam maar zeker werd zo het project uitgebreid. De daarmee gepaard gaande
toename van het aantal cliënten in de loop van deze periode laat dit nog eens
duidelijk zien: in 1978 waren er over een periode van 11 maanden 102 personen
die met het project in contact kwamen; in 1979 waren dit er 142; in 1980 161
personen en in 1981 255 personen. Over een periode van vier jaar is dit een toe-
name van 288% van het aantal (potentiële) cliënten.4)

Het project 'benadeelden van misdrijven' komt niet met alle personen in
contact die aanvankelijk contact zoeken. Met 157 personen blijkt dat contact
niet tot stand te zijn gekomen. Via de folder die de politie hen heeft gegeven,
lieten zij weten zelf met het hulpcentrum contact op te nemen. Vanwege ons
onbekende redenen hebben zij dat nagelaten. Van alle potentiële cliënten
heeft dus 26% met het hulpcentrum geen contact opgenomen.5)

Met een grote groep personen (N = 150) heeft het Centrum voor Vrijwilligers
verder eveneens nauwelijks contact. De meeste van deze personen zijn door
de recherche onder de noemer 'probleemgeval' doorgestuurd. Probleemgeval-
len zijn personen, die de politie komen vertellen dat iemand hen bedreigt en
dat dit conflict binnenkort uit de hand kan lopen. Meestal betreft het een bu-
renruzie of een ruzie tussen man en vrouw. Of deze personen met een tele-
foontje van het hulpcentrum zijn geholpen, is de vraag. Uiteindelijk gaan zij
naar de politie in de hoop dat daar iets voor hen wordt gedaan. Uit gesprekken
met politiefunctionarissen is verder gebleken dat zo'n melding dikwijls een

2) Onder niet vastgelopen hulp verstaan we bv. gedeeltelijk of volledig herstel van de schade, maar
ook daadwerkelijke informatie over de handelingen van politie en Justitie. Vastlopen is dus een
relatief begrip. Voor elke vorm van ontvangen hulp betekent het wat anders. Niet uitgesloten is
dat niet vastgelopen hulp tenslotte toch symptoombestrijding blijkt te zijn.

3) In 1981 heeft de politie te Groot-IJsselmonde 137 personen op het bestaan van het Centrum voor
Vrijwilligers gewezen. Met 42 van hen heeft het centrum geen contact gehad. Ruim de helft van
hen wilde geen gebruik maken van het hulpaanbod. Van de overigen is niets bekend. Van deze
137 personen heeft 95 wèl met het centrum contact gehad.

Dit verschil tussen 137 en 95 heeft via een omrekeningsfactor tot een ophoging van het aantal
personen (N=605) uit de gehele periode geleid. Hierbij is rekening gehouden met degenen die
niet zijn verwezen maar wel contact hebben opgenomen.

4) Bij de berekening is rekening gehouden met het feit dat het project in 1978 11 maanden heeft ge-
draaid.

5) Personen die zonder interventie van de politie contact met het centrum hebben opgenomen, zijn
bij deze berekening niet meegeteld!
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voorbode is van een misdrijf, hetgeen impliceert dat zo'n melding niet kan
worden opgevat als loos alarm.

Hoe groot is nu uiteindelijk de groep benadeelden, als de groepen 'geen
contact' en 'probleemgevallen' van het totaal worden afgetrokken? En van
welke delicten zijn zij slachtoffer? Van de 503 personen met wie het contact
tot stand komt, blijken 353 (70%) benadeelden van een misdrijf te zijn. Het
merendeel van hen is mishandeld. In het totaal gaat het daarbij om 255 slacht-
offers van een mishandeling (72%). De overigen hebben een vermogensdelict
(16%), een vermogensdelict in combinatie met een confrontatie met de dader
(7%) of een sexueel geweldsdelict (5%) meegemaakt.

Bij de bespreking van de resultaten zullen we - zoals reeds eerder is ge-
zegd - ons beperken tot slachtoffers van mishandeling.

4.3 Type delict en de omstandigheden
In het vorige hoofdstuk hebben we al kunnen constateren dat de recherche

voornamelijk vrouwen die door hun (ex)partner zijn mishandeld, wijst op het
bestaan van het proefproject 'benadeelden van misdrijven'. Voor een nadere
analyse beperken wij ons tot een gedeelte van degenen die zijn doorgestuurd.
Niet in aanmerking komen:
1. personen die, alhoewel zij dat hebben toegezegd, geen contact met het

centrum hebben opgenomen,
2. personen die tot de 'probleemgevallen' worden gerekend en
3. personen die bij andere delicten dan mishandeling betrokken zijn geweest.

Vanwege het grote aantal personen dat dankzij bovengenoemde redenen
uitvalt, kan niet zonder meer worden teruggegrepen op de resultaten in hoofd-
stuk twee. Daarin werd informatie verstrekt over de achtergronden van mis-
handeling tussen (ex)partners, familieleden, buren, kennissen en onbekenden
inzoverre het om benadeelden ging die dit bij de recherche kwamen aangeven.
Voor de groep aan wie hulp werd verleend, zal vanwege bovengenoemde uitval
opnieuw moeten worden nagegaan met welke achtergronden van mishande-
ling zij te maken hebben gehad. Vandaar de kernvraag: met welke selectie van
degenen, die door de recherche zijn doorgestuurd, hebben we hier te maken.
De resultaten uit hoofdstuk'twee kunnen daarbij als referentie voor de verge-
lijking van beide groepen worden gehanteerd.

Tevens zullen we van de gelegenheid gebruik maken om in te gaan op sa-
menhangen tussen de zes typen slachtoffers en andere dan de reeds eerder
besproken gevolgen van het delict. Naast letsel zijn dat schade en immate-
riële problemen. In de dagrapporten van de recherche kwam deze informatie
nl. niet voor.

Verder willen we erop wijzen dat de dossiergegevens met enige voorzichtig-
heid moeten worden gehanteerd. Bij het maken van de verslagen over hulpver-
leningscontacten is nl. niet expliciet rekening gehouden met de mogelijkheid
dat dit aanleiding zou geven tot empirisch verifieerbare uitspraken. In de ver-
slagen die de vrijwillig(st)ers over hun werkzaamheden hebben gemaakt, ont-
brak dan ook het éénen ander. Gegevens over de hulpverlening aan benadeel-
den waren er niet systematisch in verwerkt. Bepaalde feitelijke informatie ont-
brak zelfs in een aantal gevallen. Vermoedelijk was er geen algemene richtlijn
voor het invullen van het registratieformulier waarin verslag wordt gedaan van
de wijze waarop hulp is verleend aan cliënten. Wanneer verslagen onbruik-
baar waren doordat er een groot aantal gegevens ontbraken, hebben we
besloten deze niet verder in de analyse te betrekken.

4.3.1 Verwijzen en hulpverlening
Drie groepen willen we nader bekijken. Zij bestaan alle uit 'aangevers' of

'melders' 6) van een vechtpartij of bedreiging. Een deel van hen is door de re-

6) Onder melders verstaan we benadeelden van een mishandeling die niet in de dagrapporten van
de recherche zijn terug te vinden.

23



cherche verwezen naar het Centrum voor Vrijwilligers en daar weer een ge-
deelte van heeft hulp gehad. Via een indeling in typen slachtoffers kan snel in-
zicht worden verkregen in de verschillen tussen deze groepen. In de volgende
tabel is dit overzicht voor het verzorgingsgebied 'Groot-IJsselmonde' in 1981
weergegeven. In de laatste kolom van deze tabel zijn meer gegevens opgeno-
men dan in de eerste twee. Het betreft hier 'melders' en 'aangevers' van mis-
handeling uit alle recherche-verzorgingsgebieden die aan het proefproject,
meewerkten in Rotterdam en bovendien hulp van het Centrum voor Vrijwilli-
gers hebben gehad in 1981.

Tabel 6: Het aantal slachtoffers uit 1981 per type mishandeling: een vergelijking tussen' aangevers'
bij de politie, 'aangevers' en'melders' die zijn verwezen en alle 'aangevers' en'melders' die
hulp hebben gehad in %.

Dader
Slacht-

offer

'aangevers'
bij de

politie
N=278

'aangevers'
en 'melders'

verwezen
N=38

'aangevers' en
'melders' die
geholpen zijn

N=98

partner, familie

buren, kennissen

geen relatie

man
vrouw

man
vrouw

man
vrouw

4
22
20
10
3B

6

3
63
16
13

5
-

10
69

9
8
2
2

totaal 100 100 100

Uit de bovenstaande vergelijking blijkt het volgende:
1. hulp wordt voornamelijk aan vrouwen gegeven en met name aan vrouwen

die door de (ex)partner of familie zijn mishandeld; het grootste deel van de
mannen krijgt geen hulp;

2. van de vrouwen die door de politie zijn verwezen, krijgt vrijwel iedereen
hulp; van de mannen die zijn verwezen, krijgen met name degenen hulp die
door familie zijn mishandeld.

4.3.2 Achtergronden van mishandeling bij cliënten
Uitval en selectie brengen met zich mee dat het beeld uit hoofdstuk twee

over de achtergronden van mishandeling, niet volledig van toepassing is op
cliënten van het Centrum voor Vrijwilligers. Toch is het van belang te weten
met welke achtergronden van mishandeling vrijwillig(st)ers te maken krijgen.
De hulp die zij aan slachtoffers verschaffen zal - veronderstellen we - door
deze achtergronden sterk worden beïnvloed. Vandaar dat we nog eens nader
op deze achtergronden van mishandeling ingaan voor alle cliënten uit de pe-
riode 1978-1982.

De kenmerken die hier ter illustratie van de achtergrond van mishandeling
zullen worden gehanteerd, zijn:
1. zes typen slachtoffers van mishandeling,
2. wel of geen langdurig conflict voorafgaand aan het misdrijf,
3. wel of geen contact met het maatschappelijk werk voordat contact werd

gelegd met het Centrum voor Vrijwilligers,
4. de verschillende immateriële gevolgen van het misdrijf,
5. letsel en
6. schade.

Deze kenmerken zijn in figuur 2 weergegeven. Figuur 2 is de uitkomst van
een multivariate analyse (bijlage 2) op alle bovenstaande kenmerken.

Zoals men kan constateren, bestaat figuur 2 (zie bladzijde 26) uit een hori-
zontale en drie verticale lijnen. De horizontale lijn verdeelt de figuur in een
onder- en bovenvlak.
Alle mannelijke slachtoffers bevinden zich in het bovenvlak en alle vrouwe-
lijke in het ondervlak. Uit de afstand van het snijpunt tussen verticale en hori-



zontale lijn tot de uiteinden van de verticale lijn, kan worden opgemaakt welk
van beide typen slachtoffers bij deze uiteinden het meest voorkomt. Voor bv.
beide typen die verbonden zijn via de meest linkse verticale lijn geldt dat het
onderste type, vrouwen die door familie of (ex)partner zijn mishandeld, meer
voorkomt dan het bovenste; mannen die door een vergelijkbare groep zijn mis-
handeld (de afstand tot het snijpunt is kleiner).

In de tweede plaats moet bij het lezen van figuur 2 (zie bladzijde 26) op de
volgende twee zaken worden gelet:
a. aanduidingen van kenmerken die dicht bij elkaar staan, hebben veel met

elkaar te maken en zijn daarom een indicatie van EEN groep benadeelden
met verschillende kenmerken, en

b. aanduidingen van kenmerken die ver van elkaar afstaan, hebben weinig of
niets met elkaar te maken en zijn daarom een indicatie van VERSCHILLEN-
DE groepen benadeelden.

Uit figuur 2 blijkt bv. dat vrouwen die door buren, kennissen of (ex)partners
worden mishandeld, daar meer schade bij hebben opgelopen dan mannen die
door hiermee vergelijkbare daders zijn mishandeld.

Van de 246 slachtoffers van een mishandeling, die hulp hebben gehad, is
67% mishandeld door de (ex)partner of familie. De slachtoffers van dit type
mishandeling, aan wie hulp is gegeven, zijn veelal vrouwen (82%). Bij slachtof-
fers van andere typen mishandelingen, nl. die tussen buren, kennissen of
(on)bekenden komen echter twee maal zo veel mannelijke als vrouwelijke be-
nadeelden voor. In het bijzonder blijkt uit figuur 2 het volgende:
1. mishandelde vrouwen, die hulp hebben gehad, hebben door het misdrijf

over het algemeen licht of tamelijk zwaar letsel opgelopen. Daarnaast heb-
ben zij door het misdrijf last van heftige emoties die spontaan opwellen, zo-
als angst of woede. Ook proberen zij in een aanzienlijk aantal gevallen de
persoon te vermijden, die het misdrijf heeft veroorzaakt. In weer andere ge-
vallen wordt de,plaats van het misdrijf gemeden. Met uitzondering van
vrouwen die door een onbekende zijn mishandeld, hebben de meeste vrou-
wen door het misdrijf wat meer schade opgelopen dan mannen;

2. mishandelde mannen die hulp ontvingen, hebben door het misdrijf over het
algemeen geen of zwaar letsel opgelopen, terwijl mannen die door onbe-
kenden zijn mishandeld, bovendien veel schade hebben opgelopen. Vermij-
den van plaatsen waar het misdrijf werd 'gepleegd of vermijden van de da-
der komt bij hen nauwelijks voor. Wel heeft een groot deel van hen last van
heftig opwellende emoties en in het bijzonder de mannen die door de fami-
lie, buren of vrienden zijn mishandeld.
Los van deze resultaten is er nog meer bekend over de achtergronden van

mishandeling bij benadeelden die zijn geholpen. In de eerste plaats gaat bij
87% van alle benadeelden een langdurig conflict aan het daadwerkelijk mis-
handelen vooraf. Vrijwel alle vrouwelijke benadeelden (96%) die door hun
(ex)partner zijn mishandeld, zitten midden in' zo'n langdurig conflict. Bij de
mannelijke benadeelden komt dat in 79% van de gevallen voor.

Uit een nader onderzoek naar een aantekening voor het plegen van een
strafbaar feit in het Algemeen Documentatie Register is gebleken dat dit 38%
betreft van alle slachtoffers van mishandeling die op dit proefproject terecht
zijn gekomen. Uit hoofdstuk 2 echter weten we dat van alle slachtoffers van
mishandeling die dat bij de recherche komen aangeven 38% een aantekening
in het Algemeen Documentatie Register heeft. Dit betekent dat een groot deel
van degenen met zo'n aantekening hulp ontvangt.

De groep mishandelde vrouwen onderhield verder in ruim de helft van de ge-
vallen al voordat zij werden mishandeld, contacten met het maatschappelijk
werk. Bij mannelijke benadeelden komt dit in iets minder dan in éénderde van
de gevallen voor.

Eénkwart van alle benadeelden die van het Centrum voor Vrijwilligers hulp
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ontvingen, is gescheiden. Onder de mishandelde vrouwen is het aantal ge-
scheidenen driemaal zo hoog als onder mishandelde mannen.

Bijna de helft van alle benadeelden moet van een uitkering rondkomen.

Figuur 2: Typen slachtoffers van mishandeling die hulp hebben gehad van het Centrum voor Vrij-
willigers en enkele kenmerken, zoals letsel, schade, immaterieel letsel en de plaats van
het misdrijf.

SL : O'
DADER: PARTNER/FAMILIE

emoties

SL : O'
DADER: BURENIKENNIS

geen letsel

geen emoties

geen schade /

woning
\ /

tamelijk zwaar letsel

1 \i -
licht letsel

i

SL : a
DADER: ONBEKEND

SL : 9
DADER: PARTNERFAMILIE

schade

zwaar letsel

straat

SL : 9
DADER: BUREN/KENNIS

emoties, vermijdingsgedrag

SL :9
DADER: ONBEKEND

: TYPEN SLACHTOFFERS
fysiek letsel : geen; licht; tamelijk zwaar letsel; zwaar letsel
psychisch letsel : geen; emoties, vermijdingsgedrag
schade : wel; geen
plaats van mishandeling : woning; straat

4.3.3 Samenvatting van de achtergronden van cliënten
Het project 'benadeelden van misdrijven' krijgt, dank zij het selectief verwij-

zen van benadeelden door de politie en uitval - omdat niet alle slachtoffers
komen opdagen bij het hulpverleningscentrum - voornamelijk met twee ty-
pen benadeelden te maken. In de eerste plaats komen zij in contact met een
vrij grote groep vrouwen, die door hun (ex)partner zijn mishandeld. Deze vrou-
wen hebben over het algemeen iets zwaarder letsel opgelopen dan vrouwen
die vanwege bovengenoemde redenen geen hulp hebben gehad. Ook de scha-
de door mishandeling bij hen is omvangrijk, evenals het immateriële letsel dat
ernstig is. Immaterieel letsel bij hen bestaat uit regelmatig terugkerende hef-
tige emoties en vermijdingsgedrag, zoals niet meer-durven slapen. Ook in de
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meer persoonlijke sfeer blijken deze vrouwen met problemen te kampen. De
helft van hen onderhoudt nl. contacten met het maatschappelijk werk. Verder
is bijna éénderde van hen gescheiden. Een aanzienlijk deel moet bovendien
rondkomen van een uitkering.

De tweede groep waar het proefproject mee in contact komt, zijn de man-
nen die zijn mishandeld door familie, kennissen, buren of onbekenden. Qua
aantal zijn zij een kleinere groep dan de vrouwen die door (ex)partners worden
mishandeld. Door de mishandeling lopen zij geen of zwaar letsel op. Wanneer
de dader een onbekende is lopen zij verder flink wat schade op. Toch is het im-
materieel letsel bij hen minder ernstig dan bij de eerste groep. Het immate-
riële letsel bestaat bij deze groep alleen uit regelmatig opwellende heftige
emoties. Voor deze groep geldt tevens dat een behoorlijk deel van hen van een
uitkering moet leven.

4.4 Hulpverlening: een eerste beschrijving
Nu we over een gedetailleerd beeld beschikken van cliënten bij het project

`benadeelden van misdrijven' en met name van degenen die met een ge-
weldsmisdrijf te maken hebben gehad, kan worden nagegaan met welke pro-
blemen zij op vrijwillig(st)ers afstappen. Per type probleem kan dan worden
bepaald wat de oplossing ervan wordt gedaan. Wanneer daar geen onduide-
lijkheid meer over bestaat, kan gezocht worden naar het antwoord op de vraag
of de inspanning van de hulpverlener soms heeft bijgedragen aan het oplos-.
sen van de problemen van de benadeelden.

Voordat een beschrijving kan volgen van hulpverleningsactiviteiten, zullen
de begrippen, die daarbij worden gehanteerd, eerst moeten worden omschre-
ven. Naast die beschrijving zal tevens worden aangegeven hoe vaak de ver-
schillende vormen van hulpverlening voorkomen. Wel moet rekening worden
gehouden met het feit dat in de praktijk verschillende vormen van hulp tegelij-
kertijd voorkomen. Zowel de omschrijving als de frequentie van de hulp aan
benadeelden zullen hierna puntsgewijs worden behandeld:
1. financiële en materiële hulp (schadeherstel):

informatie en advies over herstel van de schade, of
informatie over en bemiddeling bij het opheffen van financiële proble-
men. Dat kan bv. resulteren in een voorschot van een bank of gemeente-
lijke sociale dienst, dan wel in een (gedeeltelijke) kwijtschelding van be-
lasting.

Bij 26% van alle personen werd schadeherstel als hulp toegepast.
2. bemiddelen bij het verkrijgen van informatie over de zaak of de dader:

bemiddeld bij het verzoek aan de politie om activiteiten te ontplooien
die een eind maken aan de bedreigingen van de dader,
geïnformeerd bij de politie of de dader soms is gevonden,
aan de politie gevraagd wat aan de zaak is gedaan,
aan het Openbaar Ministerie gevraagd wat aan de zaak is gedaan,
informatie ingewonnen over het tijdstip waarop de zaak voorkomt,
nagegaan in welk stadium de echtscheidingsprocedure zich bevindt, of
bemiddeld bij het op gang brengen van de echtscheidingsprocedure.

Voor 29% van alle personen wordt informatie ingewonnen over de zaak, de
dader of de zitting.

3. hulp bij het verwerken van psychische en/of emotionele problemen ten ge-
volge van het misdrijf:

opgevangen in een crisis: laten uitpraten en uithuilen,
gesproken over angst voor de dader,
gesproken over angst om thuis te zijn,
gesproken over angst voor bepaalde plaatsen en/of personen, of
gesproken over de achtergronden van het misdrijf.

In vrijwel alle gevallen (87%) wordt hulp geboden bij het verwerken van psy-
chische en/of emotionele problemen. Vandaar dat wij deze vorm van hulp
niet zullen opnemen bij het bespreken van de meer gedetailleerde uit-
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komsten. Het proefproject 'benadeelden van misdrijven' had het verlenen
van psychische en/of emotionele hulp aan slachtoffers als voornaamste
doel. Dit doel lijkt te worden gerealiseerd, gezien de grote groep aan wie
deze vorm van hulp wordt verleend.

4. bemiddelen bij het verkrijgen van toegang tot medische instellingen en/of
functionarissen:7)

bemiddeld bij een opname in een ziekenhuis of
contact opgenomen met een (huis)arts.

Voor 6% van alle personen werd op dit terrein bemiddeld. Dit kwam echter
in zo'n klein aantal gevallen voor dat we deze hulp niet verder bij de analyse
hebben betrokken.

5. advies om de dader te vermijden of bemiddeling bij het oplossen van het
conflict met de dader:

contact met de dader opgenomen waarbij wordt nagegaan hoe het con-
flict kan worden bijgelegd of
een advies gegeven over de wijze waarop de dader-kan worden gemeden
en wat precies kan worden gedaan als de dader blijft mishandelen.

Het geven van advies om de dader te vermijden komt in 16% van alle geval-
len voor, terwijl conflictoplossen in 23% voorkomt.

6. ondersteuning bij het oplossen van praktische problemen:
ondersteuning bij het opvangen van kinderen,
ondersteuning bij het zoeken naar werk,
ondersteuning bij het zoeken naar mogelijkheden voor omscholing,
ondersteuning bij het bespreken van problemen op het werk of
ondersteuning bij het bespreken van problemen die te maken hebben
met het voogdijschap of de toewijzing van de kinderen.

Ondersteuning bij het oplossen van praktische problemen komt in 80% van
de gevallen voor, waarin hulp wordt verleend. Ook deze vorm van hulp
wordt zo vaak verleend, dat een aparte bespreking daarvan niet nuttig lijkt.

7. hulp bij het zoeken naar huisvesting
zoeken naar een tijdelijk onderdak, bij bv. familie of vrienden,
bemiddeld bij instanties die zorg dragen voor het toewijzen van een
nieuwe of andere woning.

Ondersteuning bij het zoeken naar een tijdelijk of permanent onderkomen
komt in 25% van de gevallen voor.

Bij het beschrijven van deze vormen van hulp (1 tlm 7) heeft het accent sterk
op het aanbod van hulp gelegen. Het aanbod van hulp sluit in het algemeen
vrij goed aan bij de vraag van het slachtoffer (zie tabel 4.4.1, bijlage). Wanneer
we dat kwantificeren door te middelen over de afzonderlijke vormen van hulp,
werd slechts in 11 % van de gevallen hulp gegeven waar niet om was gevraagd
of hulp onthouden waar wel om was verzocht. Dergelijke afwijkingen komen
meer voor bij het bemiddelen in een conflict of het geven van een advies om de
dader te mijden. Dit komt in een kwart van die gevallen voor. Een verklaring
daarvoor is gelegen in de opvattingen over hulpverlening.

Opvattingen over hulpverlening
Dat de klant in dit proefproject koning is, staat ais een paal boven water.

Omdat het aanbod nauwelijks van de gepercipieerde vraag afwijkt, is een an-
dere conclusie uitgesloten. Dat wil zeggen dat het proefproject in zijn opzet is
geslaagd. Om het realiseren van dit doel op zijn ware merites te kunnen beoor-
delen, moet eerst worden nagegaan of er soms nog andere opties voorhanden
waren dan 'de klant is koning'. Door de ideeen die aan potentiële opties ten
grondslag liggen nader te bezien, zijn uitspraken mogelijk over de te verwach-
ten positieve en/of negatieve effecten van de keuzevoor de bovengenoemde
optie.

7) Bemiddelen in strikte zin is meestal niet nodig, wel wordt door vrijwillig(st)ers vrijwel altijd nage- .
gaan of het slachtoffer bij een arts is geweest.
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Het uitgangspunt van deze niet-professionele hulpverlening 'de klant is ko-
ning', is te herleiden tot het idee dat de mens vrij is en dat zijn gedrag wordt
bepaald door individuele keuzen die bewust worden genomen. Orten (1981)
schaart dit onder de noemer'existentialisme','waartoe door hem bv. het werk
van Rogers (client-centered) wordt gerekend.

Lijnrecht tegenover dit idee staat de opvatting dat de mens onvrij is en dat
zijn gedrag wordt bepaald door krachten die buiten zijn bereik liggen (onbe-
wust). Orten (1981) rekent bv. de Freudianen tot deze groep. Instincten en on-
bewuste conflicten bepalen volgens Freudianen het gedrag.

Ook een middenweg tussen de ene en de andere opvatting is mogelijk. Door
Orten (1981) worden daar de 'cognitionists' toe gerekend. Een voorbeeld van
deze groep is Egan (1982) die in zijn boek 'The Skilled Helper' pleit voor een
participatiemodel, waarin hulpverlener en cliënt op gelijke voet staan. Dat is
in feite gebaseerd op managen via probleemoplossen. Onder probleemoplos-
sen verstaat Egan het verduidelijken van het probleem van de cliënt en het be-
denken van nieuwe oplossingen daarvoor. Ook wordt bij het bedenken van
nieuwe oplossingen rekening gehouden met de mogelijke reacties van ande-
ren die door deze oplossingen worden opgeroepen. Tenslotte moet de cliënt
de nieuwe oplossingen leren en uitproberen. Individuele vrijheid en een eigen
verantwoordelijkheid van zowel cliënt als hulpverlener zijn de peilers waar dit
participatiemodel op rust.

Dat deze uitvoerige uitwijding over de filosofieën waar ook het verlenen van
niet-professionele hulp op is gebaseerd tot speculaties over het verband tus-
sen hulpvraag én aanbod zou moeten leiden, lag in onze bedoeling. Wanneer
nl. de hulpverlener de touwtjes volledig in handen heeft, zoals bij de Freudia-
nen, lijkt de verwachting aannemelijk, dat er geen direct zichtbaar verband is
tussen vraag en aanbod. Elke vraag ondergaat dan eerst een zekere transfor-
matie voordat er een aanbod van hulp op volgt.

Vandaar dat bij de opvatting dat de klant koning is, die hier haaks opstaat,
een vrijwel perfect verband wordt aangetroffen tussen de vragen van bena-
deelden en de hulp die daar op volgt. Op elke vraag, hoe strijdig die ook is met
eerdere hulpvragen of met de situatie, volgt dan een antwoord dat reeds door
de cliënt is aangedragen. De hulpverlener biedt volgens deze opvatting haar
of zijn diensten aan en twijfelt niet aan de door de cliënt aangedragen oplos-
singen. Dit laatste is uitgesloten in het participatiemodel. Zowel cliënt als
hulpverlener hebben volgens dit model een eigen verantwoordelijkheid, wat
kan inhouden dat in de probleemoriënteringsfase (Egan, 1982)' wat langer
wordt doorgesproken om een helder zicht op de feiten te krijgen.

Niet op elke vraag volgt bij het participatiemodel direct een antwoord. Van-
daar de verwachting dat het verband tussen vraag en aanbod bij het participa-
tiemodel een tussenpositie inneemt.

Twee gevolgen van de keuze voor'de klant is koning' zijn denkbaar. Een kri- .
tische grondhouding bij de hulpverlener die bestaat uit nagaan waarom be-
paalde hulpvragen wel en andere niet zijn gesteld, zal vanwege deze opvatting
ontbreken. Ook zullen de hulpvragen - verwachten we - niet op interne con-
sistentie worden getoetst.

Dat deze grondhouding nadelig voor benadeelden van misdrijven zou kun-
nen zijn, blijkt pas als wordt nagegaan wat het effect is van deze gevolgen.
Mogelijke effecten zijn dan:
a. een sterke voorkeur voor reeds 'bekende' oplossingen van het probleem,
b. op strijdige hulpvragen volgt een om dezelfde redenen strijdig hulpaanbod

met alle gevolgen van dien en
c. afwezigheid van terugkoppeling na opgedane ervaringen met het verlenen

van hulp, zodat bijstelling van een bekende hulpverleningsstrategie moei-
zaam tot stand komt.
Omdat, zoals uit de bovenstaande verklaring is gebleken, het aanbod

meestal op de vraag aansluit, zal in de rest van het betoog aan de hulpvraag
geen aandacht meer worden geschonken.
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De inspanning bij het verlenen van hulp kan bestaan uit het voeren van één
of meerdere gesprekken maar ook uit het verwijzen naar andere instanties.
Arbeidsintensief is daarbij die vorm van hulp waarbij meerdere gesprekken
worden gevoerd en tegelijkertijd meerdere instanties en personen zijn be-
trokken. In de volgende tabel wordt aangegeven hoe vaak de verschillende
vormen van inspanning bij het verlenen van hulp voorkomen.

Tabel 7: De inspanning van vrijwillig(st)ers bij het verlenen van hulp in %

inspanning N = 251

1 gesprek 16
1 gesprek en verwijzen 16

>1 gesprekken 34
>1 gesprek en verwijzen 18
meerdere gesprekken, meerdere personen en instanties 16

totaal 100

In tweederde van alle gevallen bestaat de inspanning van vrijwilligers vol-
gens tabel 7 uit meerdere gesprekken.

In de helft van de gevallen wordt tevens verwezen naar andere instellingen.
Onder de instellingen waar naar wordt verwezen zijn twee hoofdgroepen te on-
derscheiden:

bureau's voor rechtshulp en
gemeentelijke instellingen, zoals de GSD, GEB en woningzaken (samen
55%).
Daarnaast wordt' in 8% van alle verwijzingen iemand naar de wijkagent

gestuurd.
Tenslotte is ook informatie ingewonnen over het al dan niet vastlopen van

de geboden hulp. Dat kan bv. blijken uit het feit dat de schade (gedeeltelijk) is
hersteld of dat informatie is verstrekt over de zaak of de dader. Wanneer dit
het geval is, komt op de vraag naar de uitkomst een bevestigend antwoord.
Ontkennend is het antwoord op deze vraag als bv. de schade niet wordt her-
steld of wanneer geen informatie wordt verstrekt. Naast 'geen informatie' over
de uitkomst, hebben we ook als uitkomst 'voorlopige oplossing' gehanteerd.
De kwalificatie 'voorlopige oplossing' wordt gehanteerd als bv. de interventie
van vrijwillig(st)ers van dien aard is dat moeilijk kan worden vastgesteld of het
conflict, dat regelmatig tot mishandeling aanleiding gaf definitief is bijge-,
legd. Ook wanneer bv. een tijdelijk onderdak is gevonden, wordt de kwalifica-
tie 'voorlopig opgelost' gehanteerd. Vaak is een voorlopige oplossing overi-
gens de meest haalbare. Tenslotte hanteren we naast de bovenstaande kwali-
ficaties van de uitkomst ook 'gedeeltelijk opgelost'. Gedeeltelijk slaat hier op
een mengvorm: een deel van de problemen is opgelost en de rest niet.

Niet bedoeld worden hier effecten van hulp, maar wel of de hulp al dan niet
is gerealiseerd.

Een overzicht van de mate waarin deze verschillende uitkomsten voor-
komen, is inde volgende tabel terug te vinden.

Tabel 8: De uitkomst van de geboden hulp in %

uitkomst N = 252

opgelost 19
deels opgelost 15
voorlopig opgelost 22
niet opgelost 19
geen informatie 25

totaal 100

Alhoewel in een kwart van alle gevallen, waarin hulp werd verleend, over de
uitkomst daarvan geen informatie bekend was, werd slechts in éénvijfde van



alle gevallen de zaak niet opgelost (vastgelopen hulp).
In éénvijfde van alle gevallen daarentegen werd door de hulp de vraag volle-

dig opgelost; in alle overige gevallen werd een gedeeltelijke of voorlopige
oplossing bereikt.

Wanneer we alle gegevens over het verlenen van hulp, de 'inspanning' van
vrijwillig(st)ers daarbij en de uitkomst daarvan, tezamen analyseren 8) en daar-
bij bovendien rekening houden met verschillen tussen benadeelden, blijkt dat
voor een adequate bespreking van de resultaten een tweedeling in typen
slachtoffers zou moeten worden gemaakt. Onderscheiden worden vrouwen
die door de (ex)partner zijn mishandeld en de slachtoffers van een mishande-
ling door buren, kennissen of onbekenden. Dit is noodzakelijk vanwege een
verschil in aanpak bij het verlenen van hulp tussen beide groepen. Ook heb-
ben we al eerder gezien dat de achtergronden van mishandeling voor beiden
verschillend zijn.

Bij de eerste groep lijkt verder een onderscheid tussen vrouwen van buiten-
landse en Nederlandse origine relevant. Met name omdat vrouwenvan buiten-
landse afkomst, sneller door vrijwillig(st)ers worden verwezen dan vrouwen
van Nederlandse origine.

4.5 Hulp aan mishandelde vrouwen van Nederlandse afkomst
In deze paragraaf wordt de hulpverlening besproken aan vrouwen van Ne-

derlandse origine die door de (ex)partner zijn mishandeld. Dat zal geschieden
aan de hand van begrippen die reeds in paragraaf 4.4 zijn omschreven.

De presentatie van de onderzoekresultaten valt in twee delen uiteen. Eerst
worden de resultaten van multivariate analyses besproken die een uitkomst
zijn van alle mogelijke samenhangen tussen aspecten van hulpverlening. Met
deze analyse willen we nagaan of sommige vormen van hulp soms vaker vast-
lopen.

In de tweede plaats zal een aparte bespreking worden gewijd aan de hulp
die de verschillende typen mishandelde vrouwen (partnerlex-partner) hebben
gekregen. Door nader in te gaan op de achtergronden die kenmerkend zijn
voor ieder van de typen mishandelde vrouwen, is het mogelijk om vast te stel-
len of de hulp aansluit bij hun problemen. De achtergronden vallen hier in
twee groepen uiteen, de gevolgen van het misdrijf en de sociale levens-
omstandigheden die in zekere zin iemands zelfredzaamheid bepalen.

4.5.1 Multivariate beschrijving van de hulp
Op grond van een eerste verkenning van de kruistabellen (zie bijlage) die ho-

ren bij de verbanden tussen de aspecten van hulpverlening kunnen een aantal
verwachtingen worden uitgesproken.
1. Wanneer de hulp alleen bestaat uit het zoeken naar (tijdelijk) onderdak of

wanneer dat alleen bestaat uit bemiddelen bij informatie inwinnen over
zaak of dader dan zal het aantal zaken dat niet wordt opgelost, in verhou-
ding groter zijn dan bij herstel van de schade.

2. Wanneer de hulp alleen verzoenen met de dader of het advies de dader te
mijden betreft, dan zal het aantal zaken dat tot het oordeel 'voorlopig opge-
lost' leidt, in verhouding groter zijn dan bij de andere vormen van hulp.

3. Wanneer verzoenen met de dader als hulp tezamen voorkomt met herstel
van de schade, informatie inwinnen over zaak en dader of zoeken naar (tij-
delijk) onderdak, dan zal het aantal zaken dat niet wordt opgelost groter
zijn dan bij hulp waarin één of meer van de laatste drie vormen wordt toege-
past zonder dat daarbij wordt verzoend.
Deze laatste verwachting wordt ondersteund door het feit dat verzoenen

met de dader vaker dan enige andere vorm van hulp gepaard gaat met twee of
meer gesprekken (zie bijlage). Enige ondersteuning voor de eerste verwach-

8) Al deze gegevens zijn multivariaat via HOMALS geanalyseerd. In bijlage 2 is van deze analyse
een verantwoording te vinden.
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ting kan worden ontleend aan het feit dat hulp bij het zoeken naar (tijdelijk) on-
derdak of informatie inwinnen over zaak en dader vaker dan andere vormen
van hulp gepaard gaat met verwijzen naar andere instanties. Deze andere in-
stanties kunnen mede het in verhouding grote aantal zaken dat niet wordt op-
gelost, op hun geweten hebben.

Door alle aspecten van hulpverlening gelijktijdig te beschouwen, kunnen
we nagaan of dat soms een volledig beeld oplevert over de hulp aan mishan-
delde vrouwen. Kruistabellen verschaffen hier niet het juiste inzicht omdat we
weten dat de samenhang tussen de aard van de hulp aan de ene kant en de in-
spanning en uitkomst aan de andere kant sterk wordt beïnvloed door de om-
vang van de geboden hulp. Via multivariate analyses kunnen deze complexe
verbanden worden ontrafeld.

Verder kunnen we de relatie tussen dader en slachtoffer bij de analyse be-
trekken. Met behulp van tabel-analyses kan nl. het verband tussen de typen re-
laties en de aspecten van hulpverlening niet eenvoudig worden gelegd. De re-
laties tussen dader en slachtoffer die hier zullen worden onderscheiden, zijn:

slachtoffer en dader zijn verwikkeld in een scheiding (scheidend),
het slachtoffer is een gescheiden vrouw die door een vriend wordt mishan-
deld (vriend),
de dader is de ex-echtgenoot (ex-echtgenoot),
het slachtoffer woont samen met de dader (samenwonend),
het slachtoffer is gehuwd met de dader (gehuwd),
het slachtoffer is een weduwe die door een vriend wordt mishandeld (we-
duwe),
de dader is een ex-vriend (ex-vriend) of
het slachtoffer is van plan de dader te huwen, maar woont daar niet mee
samen (verloofde).
Het resultaat van deze multivariate analyse met behulp van het programma

HOMALS (zie bijlage 2) is weergegeven in figuur 3a (zie bladzijde 33).

Zoals kan worden geconstateerd, zien we in deze figuur aan de rand lijnen
die met elkaar zijn verbonden en verder een assenstelsel van twee loodrecht op
elkaar staande lijnen. De lijnen aan de rand zijn een indicatie van de inspan-
ning van vrijwillig(st)ers bij het verlenen van hulp. Rechtsom gaat de lijn van
een gesprek met het slachtoffer via meerdere gesprekken naar zeer intensieve
hulp, terwijl linksom de lijn naast het aantal gesprekken bovendien een indi-
catie is van het feit dat het slachtoffer door de vrijwillig(st)er ook naar een an-
dere instantie is verwezen.

In het assenstelsel is een horizontale en een verticale lijn te onderscheiden.
De horizontale lijn is een aanduiding voor de mate waarin hulp bij huis-
vestingsproblemen, bij informatie inwinnen over zaak of dader en/of hulp bij
schadeherstel werd geboden. Of deze vormen van hulp daadwerkelijk zijn ver-
leend, kan worden afgeleid uit de positie op de horizontale lijn: links impli-
ceert wel verleend en rechts op de lijn niet verleend. Via de verticale lijn kun-
nen we aangeven of er soms bij het verlenen van hulp aan het slachtoffer een
gesprek met de dader heeft plaatsgevonden (verzoenen) of dat het slachtoffer
het advies heeft gekregen om de dader te mijden. Een positie boven op de ver-
ticale lijn betreft contacten met het slachtoffer waarin met de dader werd
gesproken om een verzoening tot stand te brengen, terwijl een positie 'onder'
contacten betreft waarin werd geadviseerd de dader te vermijden. Een 'mid-
den'positie op deze lijn houdt echter in dat noch het één noch het ander werd
toegepast.

Bij het lezen van het figuur moeten verder de twee volgende regels in acht
worden genomen:
a. aanduidingen van kenmerken die dicht bij elkaar staan, hebben veel met el-

kaar te maken en zijn daarom een indicatie van een groep benadeelden met
verschillende kenmerken en
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Figuur 3a: Vrouwen van Nederlandse afkomst die door de (ex)partner worden mishandeld en de
wijze waarop hulp is verleend.
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b. aanduidingen van kenmerken die ver van elkaar afstaan, hebben weinig of
niets met elkaar te maken en zijn daarom een indicatie van verschillende
groepen benadeelden.

In figuur3a zien we bv. dat intensieve hulp, waarbij eveneens met de dader is
gesproken, tot een groter aantal 'niet opgeloste' zaken leidt dan hulp waarbij
een gesprek is gevoerd en misschien ook is verwezen.

Uit figuur3a blijkt dat vrijwillig(st)ers in overleg met een mishandelde vrouw
drie wijzen van benaderen hanteren bij het verlenen van hulp:
1. alleen een immateriële benadering:

hulp bij het verwerken van psychische enlof emotionele problemen (aan-
horen en laten uitpraten) en
ondersteuning bij het oplossen van praktische problemen;

2. een materiële benadering:
door informatie bij de politie of het Openbaar Ministerie in te winnen
over de zaak of dader,
door herstel van de schade te realiseren of
door een tijdelijk onderkomen of een andere woning (eventueel als voor-
bereiding op een scheiding) te zoeken;

3. een op de dader gerichte benadering:
door een verzoening tussen slachtofferen dader tot stand te brengen of
door het slachtoffer het advies te geven de dader te mijden.

Dat de laatste twee benaderingen elkaar bij het verschaffen van hulp niet
uitsluiten, is eveneens uit figuur 3a af te leiden. Een deel van de mishandelde
vrouwen krijgt ni. zowel zakelijke als op de dader gerichte hulp.

Ook blijkt uit dit figuur dat de drie benaderingen bij het verlenen van hulp
samenhangen met de uitkomst ervan en dat er bovendien sprake is van een ze-
kere samenhang tussen de inspanning bij het hulpverlenen, de omvang van de
geboden hulp en de uitkomst daarvan.

Dit verband is als volgt uit te drukken: naarmate meer vormen van hulp wor-
den verschaft, neemt de inspanning van vrijwillig(st)ers bij het verlenen van
hulp toe, maar ook de kans dat de zaak vastloopt.

De specifieke samenhang tussen de drie benaderingswijzen bij het verle-
nen van hulp en de oplossing die daaruit voortkomt, wordt in de volgende be-
trekkingen uiteengezet.
1. De combinatie materiële hulp en hulp gericht op het verzoenen van beide

partijen, heeft voor mishandelde vrouwen tot gevolg dat een groot aantal
zaken vastloopt. Meer zaken worden opgelost, dan in het hieraan vooraf-
gaande geval, wanneer die verleende hulp alleen de materiële of alleen op
de dader gerichte hulp betreft.

De meeste opgeloste zaken treft men aan bij vrouwen die alleen on-
dersteuning van een vrijwillig(st)er hebben gehad in emotionele of prakti-
sche zin. Dit type hulp hebben alle andere vrouwen overigens, naast de eer-
der beschreven vormen van hulp ook gehad.

2. Wanneer men wil weten of hulp succes heeft, moet men voor de volledig-
heid niet alleen afgaan op zaken die zijn opgelost, maar ook op zaken die
niet worden opgelost. Bij twee benaderingswijzen zien we dat `niet opge-
loste' zaken in verhouding vaak voorkomen. Deze zijn in de eerste plaats
materiële hulp aan mishandelde vrouwen en in de tweede plaats de combi-
natie materiële en dadergerichte hulp.

3. Een voorlopige oplossing voor een probleem komt in verhouding vaker
voor, wanneer de combinatie materieel en dadergerichte hulp, of alleen
dadergerichte hulp aan mishandelde vrouwen wordt verleend.

4. Een gedeeltelijke oplossing voor een probleem waarmee een mishandelde
vrouw naar een vrijwillig(st)er gaat, komt in verhouding het meest voor bij
materiële hulp
Deze verbanden worden nog eens via percentages in onderstaande tabel

weergegeven:
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Tabel 9: Aard en omvang van de geboden hulp ondergebracht in vier algemene wijzen van benade-
ren en de uitkomst daarvan in %

Uitkomst

Wijze van opge- gedeel- voor- niet op- geen in- totaal
benaderen lost telijk lopig gelost formatie N %

alleen immaterieel 30 9 22 9 30 23 100
materieel 24 20 12 24 20 25 100
dadergericht 17 6 33 17 27 18 100
materieel en dadergericht 10 10 33 24 24 21 100

totaal 21 12 24 18 25 87 100

Ten dele zijn de verwachtingen die wij hadden ten aanzien van de uit-
komsten van de geboden hulp aan mishandelde vrouwen uitgekomen. Het tot
stand brengen van een verzoening tussen beide partijen blijkt nl. niet eenvou-
dig te kunnen worden gecombineerd met een materiële aanpak van de hulp.

Onduidelijk blijft echter nog of er soms grote verschillen qua bereikte
oplossing bestaan tussen de drie vormen van hulp die hier tot de materiële
aanpak worden gerekend. Onze verwachting daarover is dat hulp bij het zoe-
ken naar mogelijkheden. tot schadeherstel succesvoller zou zijn dan hulp bij
het zoeken naar een tijdelijk onderkomen of een andere woning. De reden
daarvoor is dat de laatste vorm van hulp meestal niet meer kan behelsen dan
het versterken of intensiveren van bestaande bronnen van bemiddeling. Zeker
is dat wanneer het te bereiken doel een nieuwe woning is. Wat dat betreft is
schadeherstel eenvoudiger. Wanneer een instantie daar geld voor over heeft,
kan tot een gedeeltelijke uitkering aan de benadeelde worden overgegaan.
Van bemiddelen is daarbij nauwelijks sprake. Ook verwachten we dat schade-
herstel gemakkelijker te realiseren is dan informatie inwinnen over zaak of
dader.

Vervolgens zou moeten worden nagegaan of er verschillen wat betreft de
bereikte oplossing zijn tussen het tot stand brengen van een verzoening en
het geven van een advies om de dader te mijden. Pas daarna kan worden vast-
gesteld, hoe het komt dat zo'n groot aantal zaken vastloopt, wanneer zowel
materieel- als dadergerichte hulp wordt toegepast.

Twee alternatieve verklaringen zijn hiervoor nl. denkbaar:
1. verzoenen en materiële hulp zijn, wanneer zij samen worden toegepast,

dermate strijdig dat de hulp tot mislukken is gedoemd. Strijdig omdat met
beide vormen van hulp verschillende einddoelen worden nagestreefd of

2. één van de vormen van materiële hulp is verantwoordelijk voor het in ver-
houding grote aantal mislukkingen bij het toepassen van de combinatie
van materiële hulp en verzoenen.
Via een nadere analyse is door ons gezocht naar de oorzaak van het in ver-

houding grote aantal zaken dat vastloopt, wanneer de benadeelde te maken
krijgt met materiële en dadergerichte hulp. Welke van de twee bovenstaande
verklaringen opgaat, is daarbij de vraag. Bij deze nadere analyse waarvan de
uitkomsten overigens in de bijlagen terug te vinden zijn, is de bovenstaande
redenering gevolgd. Dat wil zeggen dat de oorzaak eerst is gezocht binnen de
materiële hulp en vervolgens binnen de dadergerichte hulp om het tenslotte te
zoeken binnen combinaties van beide benaderingen. Kort samengevat heeft
deze analyse de volgende resultaten opgeleverd.
1. Hulp bij het realiseren van schadeherstel leidt vaker tot (gedeeltelijke)

oplossingen dan de andere vormen van hulp uit de materiële benadering.
Met name bij hulp aangaande huisvesting komt een relatief' groot aantal
zaken voor dat niet wordt opgelost. Ten dele gaat dat ook op voor hulp bij
het inwinnen van informatie bij politie en justitie.

2. Dadergerichte hulp gaat vaker met een voorlopige oplossing gepaard dan
materiële hulp. Meer dan een voorlopige oplossing bij dadergerichte hulp
zit er vaak ook niet in. Bovendien is in een groot aantal gevallen niet be-
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kend of het slachtoffer het advies de dader te mijden, ook is nagekomen.
Vandaar het relatief grote aantal zaken in dit laatste geval waarover geen
informatie is.

3. Verzoenen in combinatie met een van de soorten materiële hulp levert heel
wat meer onopgeloste zaken op dan combinaties van materiële hulp met
een advies de dader te mijden.

Ondanks het feit dat hulp bij problemen met huisvesting verantwoordelijk is
voor een groot aantal onopgeloste zaken, blijkt dat de combinatie verzoenen
en materiële hulp het grootste aantal onopgeloste zaken voor zijn rekening
neemt. Waar dat precies aan ligt, is via deze resultaten niet goed aan te geven.
Wel hebben we al eerder geopperd dat de reden hiervoor wel eens gelegen zou
kunnen zijn in de op zich strijdige einddoelen van de verleende hulp. Een voor-
beeld daarvan is informatie geven over de bij de politie gedeponeerde zaak
(vervolging?) en het slachtoffer met de dader verzoenen. Verder is uit eerdere
resultaten gebleken dat vrijwillig(st)ers een verzoening tussen dader en
slachtoffer tot stand proberen te brengen, ook wanneer daar niet om is ge-
vraagd.

Of zo'n handelwijze past in het idee'de klant is koning' is achteraf niet meer
vast te stellen. Onduidelijk is of de vrijwillig(st)er hier haar eigen inzichten
heeft laten prevaleren boven die van het slachtoffer. Alhoewel voor het aan-
vatten van hulp, waarmee strijdige einddoelen worden nagestreefd, meerdere
oorzaken zijn aan te geven, is het zeker dat de bovenstaande handelwijze juist
nieuwe probleemsituaties creëert.

4.5.2 Hulp en de relatie dader en slachtoffer
Gebleken is dat veel hulp in de vorm van een materieel gerichte aanpak in

combinatie met een verzoening tussen dader en slachtoffer, gepaard gaat met
een groot aantal zaken die vastlopen. Ook is gebleken dat hulp bij het zoeken
naar een (tijdelijk) onderkomen een minder gunstig resultaat oplevert dan hulp
bij schadeherstel. Verder blijkt dat een dadergerichte aanpak vaker tot een
voorlopige oplossing van de zaak leidt dan een materiële aanpak. Dat laatste
leidt relatief vaker tot een (deels) opgeloste zaak.

Alhoewel de hulpverlening in dit onderzoek centraal staat, ligt de vraag voor
de hand of de reden van succes of falen soms ook bij de cliënt moet worden
gezocht. Daarmee wordt bedoeld dat het slachtoffer niet aan kan geven om
welk probleem het precies gaat. Het gevolg daarvan is dat slachtoffers niet
weten aan welke vorm van hulp de voorkeur moet worden gegeven. Onduide-
lijkheid leidt er dan toe dat zij om allerlei soorten hulp vragen. Dat zal - ver-
onderstellen wij - problemen opleveren, omdat de verschillende soorten hulp
niet altijd met elkaar zijn te rijmen. Het gevolg daarvan zijn zaken die vast-
lopen.

Met mishandelde vrouwen hebben we in deze fase van het onderzoek nog
niet gesproken. Vandaar dat hier van een indirecte benadering gebruik zal
worden gemaakt. Via de gegeven hulp proberen we een uitspraak te doen over
het aanvankelijke probleem van sommige mishandelde vrouwen. Daarbij zul-
len we tevens proberen aan te geven welke mishandelde vrouwen in het bij-
zonder beland zijn bij instanties naar wie is doorverwezen en die aan het ver-
lenen van hulp niet wilden meewerken.

Door eerst uit te zoeken, welke slachtoffers met vastgelopen hulp in aanra-
king zijn gekomen, wordt tenminste duidelijk of het vastlopen van de hulp
soms ligt aan het feit dat zij met ernstiger problemen dan de anderen bij de
vrijwillig(st)ers aankloppen. Wanneer daarvan sprake is, ligt het vastlopen van
de hulp in ieder geval niet alleen aan een onduidelijk probleem.

Tenslotte proberen we na te gaan hoe groot de kans is dat het slachtoffer
nadat de hulpverlening eraan te pas is gekomen, zelfde oorzaak zal gaan aan-
pakken. Voortaan zullen we deze kans een indicatie van zelfredzaamheid
noemen.

In de volgende tabel bezien we daarom de samenhang tussen verschillende
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typen mishandelde vrouwen en de wijze waarop de hulp werd aangepakt. Ook
in figuur 3a zijn verschillende typen mishandelde vrouwen terug te vinden.
Daarvan maken we in de volgende tabel gebruik door de indeling van mishan-
delde vrouwen in acht typen terug te brengen tot vier.9) Grofweg blijkt deze in-
deling overeen te komen met aan de ene kant jongere versus oudere mishan-
delde vrouwen en aan de andere kant mishandelde vrouwen die blijven samen-
wonen versus mishandelde vrouwen die aan het samenwonen een eind heb-
ben gemaakt of dat serieus van plan zijn te doen.

Tabel 10: Wijze van benaderen en de verschillende relaties tussen dader (partner of ex-partner) en
mishandelde vrouw

Wijze van benaderen

Relatie dader alleen im- materieel dader- materieel totaal
slachtoffer materieel gericht gericht en dader-

gericht N %

samenwonend 20 30 10 40 10 100
ex-vriend 25 25 25 25 12 100
gehuwd, weduwe, vriend 26 21 29 24 34 100
ez-echtgenoot, scheidend 29 39 14 18 28 100

totaal 26 29 21 24 84 100

De volgende resultaten blijken uit de bovenstaande tabel, wanneer we in
het bijzonder op de hoogste en laagste percentages letten:
1. vrouwen die samenwonen met degene die hen mishandelt krijgen meer dan

de anderen ondersteuning die bestaat uit een combinatie van dader en ma-
terieel gerichte hulp. In vergelijking tot overige mishandelde vrouwen komt
bij hen het verlenen van pure immateriële óf dadergerichte hulp in een ge-
ring aantal gevallen voor;

2. vrouwen die door hun ex-vriend (met wie zij hebben samengewoond) wor-
den mishandeld, komen met deze vier wijzen van benaderen bij de hulpver-
lening in gelijke mate in aanraking;

3. gehuwde vrouwen en weduwen evenals gescheiden vrouwen die met een
vriend of partner samenwonen die hen mishandelt, krijgen meer dan de an-
deren hulp die dadergericht is, terwijl aan hen in verhouding weinig mate-
rieel gerichte hulp wordt gegeven;

4. vrouwen die door de ex-echtgenoot of degene van wie zij aan het scheiden
zijn worden mishandeld, krijgen meer dan de andere mishandelde vrouwen
alleen immateriële of alleen materieel gerichte hulp. Slechts den beperkt
aantal (vrouwen die van de mishandelaar aan het scheiden zijn) krijgt zowel
materieel- als dadergerichte hulp.
In de tweede plaats moest worden nagegaan of sommige vrouwen die door

de (ex)partner zijn mishandeld, meer in het bijzonder in aanraking zijn geko-
men met hulp die vastloopt. Vandaar dat in het volgende overzicht voor alle
soorten. hulp wordt aangegeven wie daar het meest mee te maken heeft ge-
had. Daarbij wordt de groep buiten beschouwing gelaten die niet met mate-
rieel- of dadergerichte hulp in aanraking is gekomen (zie bijlage). Het spreekt
voor zich dat daardoor het beeld dat hoort bij het verband tussen de typen mis-
handelde vrouwen en de hulpverlening, een wijziging zal ondergaan.
1. Bij vrouwen die samenwonen met degene die hen mishandelt, bestaat de

hulp veelal uit schadeherstel en informatie inwinnen over de zaak of dader.
Een verzoening tot stand brengen tussen dader en slachtoffer komt in een
aanzienlijk aantal gevallen er nog eens bovenop. Niet moet worden verge-
ten dat met name aan deze groep vrouwen door vrijwillig(st)ers zeer veel
hulp wordt gegeven.

2. Bij gehuwde vrouwen en weduwen evenals gescheiden vrouwen die met

9) De vrouwen die door de verloofde worden mishandeld, zijn in deze indeling niet opgenomen van-
wege het geringe aantal (N = 3).
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een vriend of partner samenwonen die hen mishandelt, komt het verlenen
van hulp neer op een verzoening tot stand brengen tussen dader en slacht-
offer. Een tijdelijk of nieuw onderkomen zoeken hoort in een beperkt maar
niet onaanzienlijk aantal gevallen ook tot de hulpverlening. Informatie in-
winnen over zaak of dader komt als onderdeel van de hulpverlening bij deze .
vrouwen zelden voor.

3. Bij vrouwen die door de (ex)-echtgenoot of degene van wie zij aan het schei-
den zijn worden mishandeld, bestaat de hulpverlening voornamelijk uit in-
formatie inwinnen over de zaak of dader en uit het zoeken naar tijdelijk of
nieuw onderdak. Ook proberen vrijwillig(st)ers bij vrouwen die aan het
scheiden zijn een verzoening met de dader tot stand te brengen. Hulpverle-
ning die bestaat uit schadeherstel wordt bij deze groep zelden toegepast.

4. Bij vrouwen die door de ex-vriend zijn mishandeld, komt het verlenen van
hulp met name neer op het geven van een advies hoe de dader kan worden
gemeden. Ook wordt in een aanzienlijk aantal gevallen iets aan schade-
herstel gedaan. Met de overige vormen van hulp komt deze groep vrouwen
niet of nauwelijks in aanraking. In vergelijking tot de andere mishandelde
vrouwen wordt aan hen weinig hulp gegeven.
Deze relaties tussen de hulpverleningsbenadering, de concreet geboden

hulp en de verschillende typen mishandelde vrouwen doen vermoeden dat bij
sommige typen meer zaken voorkomen die op moeilijkheden vastlopen. Dat
dit vrouwen zullen zijn die worden mishandeld door de ex-echtgenoot of de-
gene van wie zij aan het scheiden zijn, ligt voor de hand. Eerdere resultaten
hebben nl. al uitgewezen dat in het bijzonder deze groep in aanraking komt
met hulp die vastloopt. Enerzijds gaat het daarbij om het zoeken van (tijdelijk)
onderdak en anderzijds om verzoenen in combinatie met materiële hulp.

Omdat gehuwde vrouwen en weduwen evenals gescheiden vrouwen die met
eenvriend of partner samenwonen die hen mishandelt, veelal te maken krij-
gen met hulp die alleen bestaat uit verzoenen, verwachten we dat bij hen vrij
weinig hulp vastloopt.

Bij de overige typen mishandelde vrouwen verwachten we dat de hulpverle-
ning, wat het vastlopen betreft, een tussenpositie inneemt.

Een globale verkenning van het verband tussen type mishandelde vrouw en
de uitkomst van de hulpverlening weerspreekt in ieder geval onze verwachtin-
gen niet. Daaruit blijkt dat de hulpverlening aan gehuwde vrouwen en wedu-
wen evenals gescheiden vrouwen die met een vriend of partner samenwonen
die hen mishandelt, het minst vaak vastloopt op een `onoplosbaar' probleem.
Dat gaat echter niet op voor vrouwen die worden mishandeld door de ex-echt-
genoot of degene met wie zij in een scheidingsprocedure zijn gewikkeld. Veel
van deze hulp aan hen loopt vast, wat betekent dat hun problemen niet wor-
den opgelost. Bij vrouwen die door de ex-vriend worden mishandeld, zien we
dat de hulpverlening in een groot aantal gevallen een voorlopige oplossing be-
reikt en in een gering aantal gevallen een (gedeeltelijke) oplossing. Tenslotte
blijkt de hulpverlening aan vrouwen die worden mishandeld door de vriend
met wie zij samenwonen, in een groot aantal gevallen een oplossing te bieden
voor de gestelde hulpvraag. Toch loopt ook bij deze groep in een niet te ver-
waarlozen aantal gevallen de hulp vast. Vandaar dat de laatste twee groepen
mishandelde vrouwen, wat de mate van vastgelopen hulp betreft, een tussen-
positie innemen.

In de volgende tabel geven we het verband tussen de uitkomst van de hulp
en het type mishandelde vrouw nog eens weer en wel voor degenen die speci-
fieke hulp hebben gehad en die dat niet hebben gehad. Gezien de aantallen
vervalt bij de laatste groep het onderscheid tussen de typen.
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Tabel 11: Typen mishandelde vrouwen en de uitkomst van de hulpverlening in %

Typen mishan-
delde vrouwen

gehuwd, weduwe, vriend
samenwonend
ex-echtgenoot, scheidend
ex-vriend

SUBTOTAAL
alleen immateriële hulp

Uitkomst
(deels) voorlopig niet geen totaal

opgelost opgelost opgelost informatie N %

36 24 16 24 25 100
43 14 29 14 7 100
25 25 30 20 20 100
22 33 22 22 9 100

31 25 23 21 61 100
36 23 9 32 22 100

Kort samengevat blijkt uit deze tabel 10) dat volledig vastgelopen hulp niet
vaak voorkomt. Alleen wanneer naast immateriële hulp ook andere hulp wordt
verleend, zien we dat vastlopen vaker optreedt. Dat betekent overigens niet
dat het tegendeel opgaat en dat dus andere dan immateriële hulp alleen maar
vastloopt op onvoorziene moeilijkheden. Een voorlopige of gedeeltelijke
oplossing voor de gerezen problemen is eigenlijk in een groot aantal gevallen
alles wat kan worden bereikt.

Wel is het zo langzamerhand duidelijk dat hulp niet vanzelf vastloopt. Voor
het vastlopen zijn duidelijke oorzaken aanwijsbaar. In de eerste plaats moet
daarbij worden gedacht aan instanties die of de deur op een kier houden of tot
niet méér in staat zijn dan voor het slachtoffer bemiddelen.

In de tweede plaats blijkt het type hulpverlening verband te houden met het
vastlopen ervan. Daarmee doelen we op hulp die strijdige doelen nastreeft en
niet slaagt in het realiseren ervan. Dat zowel hulpverlener als slachtoffer daar-
voor verantwoordelijk kunnen zijn, is uit een aantal voorbeelden in dit mate-
riaal gebleken. Een duidelijk geval van een hulpverlener die voor de uitkomst
verantwoordelijk is, zien we bij mishandelde vrouwen die samenwonen met de
dader. De hulpverlening is nl. in sommige van deze gevallen een follow-up op
de aangifte. Bij de politie wordt dan voor het slachtoffer geïnformeerd, wat er
aan de zaak wordt gedaan. Dat daarna een poging tot verzoening verkeerd uit-
pakt, is niet geheel onbegrijpelijk. Een voorbeeld van een cliënt die zelf verant-
woordelijk is voor de uitkomst van de hulp zien we bij vrouwen die aan het
scheiden zijn. Niet altijd staat de keuze tussen bij elkaar blijven of scheiden
hen helder voor ogen. Vandaar dat zij in het ene gesprek met een vrijwil-
lig(st)er zullen vragen om hulp bij het verzoenen met de dader en in het andere
gesprek om hulp bij het strafrechtelijk vervolgen.

Tenslotte past hier de vraag of het vastlopen kan worden voorkomen als er
een ander hulpverleningsprincipe dan 'de klant is koning' zou worden gehan-
teerd. Hulp die vastloopt, kan nl. nare consequenties hebben voor het slacht-
offer, tenzij het slachtoffer van te voren weet, dat het zo kan aflopen. Uit dit
proefproject hebben we bv. geleerd dat schromen bij het verlenen van hulp bij
schadeherstel niet nodig is omdat er meestal wel een gedeeltelijke uitkering
wordt verstrekt. Met dit voorbeeld willen we aangeven dat systematisch verga-
ren van informatie kan leiden tot een concrete invulling van de verwachting
over de mogelijke uitkomst. Via een eerlijke voorlichting over de te verwach-
ten uitkomsten kunnen teleurstellingen bij slachtoffers worden voorkomen.

Het toepassen van dergelijke strategieën, terugkoppelen en voorlichten,
past niet bij het principe'de klant is koning'. Noodzakelijk is echter - wil men
de cliënt van te verwachten succes of falen kunnen overtuigen - de gelijk-
waardigheid van hulpverlener en cliënt.

Opdat kan worden vastgesteld of de hulpverlening wel aansluit bij de con-
crete problemen van mishandelde vrouwen, zullen we nog eens nader op de

10) multivariate analyse HOMALS (zie bijlage) op type dader en slachtoffer, de soort hulpverlening
en de uitkomst daarvan bevestigt de eerder gevonden resultaten. Dat wil zeggen dat de uit-
komsten van bovenstaande tabel zo blijven ook nadat is gecontroleerd voor de soort hulp.
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gevolgen van mishandeling ingaan en de mogelijkheden van vrouwen om daar
adequaat op te reageren.

De gegevens waarover wij beschikken ter beantwoording van deze vraag
zijn zeer summier. Allereerst zijn dat indicaties van de aard en omvang van de
gevolgen van het misdrijf voor het slachtoffer. Daarnaast zijn er gegevens die
kunnen worden aangemerkt als een indicatie van zelfredzaamheid (Steinmetz,
1983).

In figuur 3b zijn de verbanden tussen deze gegevens en de verschillende
typen mishandelde vrouwen terug te vinden. Deze figuur is op de multivariate
analyse HOMALS gebaseerd, waarvan de verantwoording evenals de tabellen
die daarbij horen, terug te vinden zijn in de bijlagen.

Voor alle mishandelde vrouwen zijn de gevolgen van het misdrijf ernstig.
Gevolgen zijn in dit verband schade, letsel en psychische of emotionele klach-
ten. Ondanks de ernst zijn de gevolgen niet voor allen hetzelfde. Over dit on-
derscheid wat betreft de gevolgen tussen mishandelde vrouwen zullen we het
hier hebben.

Als indicatie voor zelfredzaamheid hanteren we overige hulpverleningscon-
tacten, het al dan niet rondkomen van een uitkering en een hoge leeftijd. Deze
indicatoren zijn - beseffen we - nogal ongelijksoortig van aard. Een gering
inkomen kan bv. inhouden dat een structurele oplossing voor de gerezen pro-
blemen, in de zin van verhuizen, is uitgesloten. Ouderen zijn daarentegen -
vermoeden we - minder dan jongeren opgewassen tegen ernstige calamitei-
ten. Overige contacten met hulpverleningsinstellingen kunnen wijzen verder
op meerdere problemen of op vele facetten van één en hetzelfde probleem.

Voor ieder van de typen mishandelde vrouwen zullen de gevolgen van mis-
handeling en de mogelijkheid om er adequaat op te reageren nader worden
gespecificeerd.

Omdat eenkwart van de mishandelde vrouwen alleen immateriële hulp
krijgt en meer niet, zullen we eerst moeten vaststellen of zij soms door het
misdrijf minder ernstig zijn gedupeerd dan degenen aan wie meer specifieke
hulp wordt verleend. Dat dit wat betreft schade en letsel niet opgaat, is geble-
ken door beide groepen met elkaar te vergelijken. Verder is uit deze vergelij-
king gebleken dat een groter deel van degenen die ook andere hulp dan imma-
teriële hulp hebben gehad, op het misdrijf met heftige emoties en vermijdings-
gedrag hebben gereageerd. Of dit verschil zoveel extra inspanning van vrijwil-
lig(st)ers rechtvaardigt, is onduidelijk.

Wel kan men zich afvragen waarom degenen die alleen immateriële hulp
hebben gehad, bv. geen hulp kregen bij het zoeken naar schadeherstel. Zijn
slachtoffers die alleen immateriële hulp krijgen, soms meer bemiddeld dan
anderen of knappen zij hun eigen zaakjes op? Of dat laatste waar is, weten we
niet. Wel is bekend dat evenals bij de anderen ook een groot deel van hen van
een uitkering moet rondkomen.

Omdat de verschillen tussen beide groepen niet al te groot zijn, kunnen we
bij de typering van de mishandelde vrouwen het onderscheid alleen immate-
rieel negeren. Dat zal dan ook hierna gebeuren voor ieder van de typen mis-
handelde vrouwen.
1. gehuwde vrouwen en weduwen evenals gescheiden vrouwen, die met een

vriend of partner wonen die hen mishandelt.
Van deze mishandelde vrouwen is het aantal dat schade heeft opgelo-

pen in vergelijking tot de anderen gering (23%). Iets meer dan de helft van
hen heeft verder letsel opgelopen, waarvoor meer dan een doktersbehande-
ling nodig is. In vergelijking tot de overige vrouwen, is het aantal onder hen
met psychische of emotionele klachten geringer (50%).

Slechts 21% is jonger dan 30 jaar. Het aantal van deze mishandelde
vrouwen, met meerdere hulpverleningscontacten, is gemiddeld (51 %). Het-
zelfde geldt voor het rondkomen van een uitkering (39%).'Daarbij moet wel
worden bedacht dat dit de grootste groep is zonder een eigen inkomen
(39%).
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De gevolgen voor hen kunnen, wanneer we die kort willen typeren, wor-
den omschreven als weinig tot gemiddeld ernstig en de zelfredzaamheid
sterk tot gemiddeld.

De geboden hulp lijkt hierop aan te sluiten. Uitpraten en praktische hulp
zullen - kan men daarbij veronderstellen - de eerste aanzet tot herstel in-
houden. Noodzakelijk is dan wel een zekere zelfredzaamheid, die wel aan-
wezig lijkt te zijn. Wanneer het daaraan schort, om welke reden dan ook,
lijkt de vrijwillig(st)er te interveniëren door een verzoening tussen dader en
slachtoffer tot stand te brengen.

Bemoedigend voor toekomstige mishandelde vrouwen die tot deze cate-
gorie kunnen worden gerekend, is het geringe aantal gevallen waarin de
hulp lijkt vast te lopen.

2. vrouwen die door de èx-echtgenoot of degene van wie zij aan het scheiden
zijn worden mishandeld

De gevolgen van het misdrijf zijn voor deze vrouwen zeer ernstig. Alleen
het letsel onttrekt zich aan deze kwalificatie; hiervoor is de kwalificatie ge-
middeld meer op zijn plaats. De helft van hen heeft letsel opgelopen waar-
voor meer dan één doktersbehandeling nodig is. Ook heeft de helft van hen
schade opgelopen en verder kampt ruim viervijfde van hen met psychische
en emotionele klachten.

Ook met de zelfredzaamheid is het niet best gesteld. Van hen heeft ruim
viervijfde naast dit contact andere contacten met hulpverleningsinstellin-
gen en moet bijna drievijfde van een uitkering leven. Zij zijn niet oud, maar
ook niet jong (tweevijfde is jonger dan 30 jaar).

Voor de vrouwen die door de ex-echtgenoot worden mishandeld, sluit de
geboden hulp, vooral de materiële hulp, in zekere zin aan bij de problema-
tiek. Niet moet worden vergeten dat ook zij evenals de overige vrouwen
over hun problemen praten en verder praktische hulp van vrijwillig(st)ers
krijgen. Of zij zijn opgewassen tegen de mislukking bij het zoeken naar een
andere woning is echter de vraag. Gemeentelijke instellingen zouden bij
het urgentiebeleid hier in feite meer rekening mee moeten houden.

Of de geboden hulp aan mishandelde vrouwen die aan het scheiden zijn
wel aansluit bij hun problemen, is niet vast te stellen. De hulp aan hen
bestaat uit een combinatie van materiële hulp en verzoenen. Veel van deze
hulp blijkt vast te lopen, vermoedelijk op het willen nastreven van strijdige
einddoelen.

Dat in verhouding zo veel hulp vastloopt, is weinig bemoedigend voor
toekomstige slachtoffers. Zeker omdat het niet onaannemelijk is, dat juist
deze hulp de problemen van deze vrouwen verergert.

3. vrouwen die door degene met wie zij samenwonen worden mishandeld
De schade die deze groep door het misdrijf heeft opgelopen, is nihil (nie-

mand heeft schade). Het aantal dat letsel heeft opgelopen, is in vergelij-
king tot de andere mishandelde vrouwen zeer hoog (70% heeft zwaar let-
sel). Met de psychische en emotionele klachten is het minder ernstig
gesteld. Het aantal onder hen met zulke klachten is qua omvang gemiddeld
(de helft heeft klachten).

Deze mishandelde vrouwen zijn wat ouder (meer dan een kwart is jonger
dan 30 jaar), alhoewel niet zo oud als de vrouwen die door de echtgenoot
worden mishandeld. Het aantal vrouwen onder hen dat tevens met een an-
dere hulpverleningsinstelling contact heeft, is iets minder dan gemiddeld
(tweevijfde heeft dergelijke contacten). Het aantal van hen dat van een uit-
kering. moet rondkomen, is in vergelijking tot de anderen zeer hoog (bijna
driekwart heeft een uitkering).

De gevolgen van het misdrijf zijn voor deze groep mishandelde vrouwen
matig tot gemiddeld ernstig. De zelfredzaamheid van hen kan eveneens
worden ingeschat als matig tot gemiddeld.

De geboden hulp bij deze groep is óf materieel óf een mengvorm van een
materiële aanpak en verzoenen. Al eerder hebben we aangetoond dat de
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materiële hulp hier slechts in een gering aantal gevallen vastloopt. Dat dit
niet geldt voor de combinatie daarvan met verzoenen is ook eerder op ge-
wezen.

Het lijkt erop of de hulpverlening juist deze groep bepaalde vormen van
hulp opdringt (verzoenen, schadeherstel). De consistentie tussen vraag en
aanbod is dan ook voor deze groep gering.

4. vrouwen die door de ex-vriend zijn mishandeld
De ernst en de omvang van de gevolgen van het misdrijf kan voor deze

groep vrouwen gering tot matig worden genoemd. Qua aantal nemen zij
wat betreft schade en psychische of emotionele klachten een gemiddelde
positie in. Dat geldt niet voor het letsel. Alhoewel toch nog éénderde van
hen letsel heeft waarvoor meer dan één doktersbehandeling nodig is, is het
aantal in vergelijking tot de overige mishandelde vrouwen gering. Van hen
heeft overigens ruim éénvijfde schade opgelopen en meer dan drievijfde
emotionele of psychische klachten.

Wanneer we afgaan op de indicatoren voor zelfredzaamheid, kan hier de
kwalificatie matig tot sterk aan worden gegeven. De groep vrouwen is vrij
jong (ruim drievijfde is jonger dan 30 jaar). Slechts een gering aantal onder
hen heeft naast dit contact met het Centrum voor Vrijwilligers ook andere
contacten (éénvijfde) met instellingen voor maatschappelijk werk. Een
groot aantal van hen moet echter van een uitkering rondkomen (63%).

Of de hulp wel aansluit bij de problemen van deze vrouwen is moeilijk te
beoordelen, daar alle benaderingswijzen van hulp even vaak bij hen voorko-
men. Wel weten we dat er een sterk accent ligt op het geven van een advies
hoe de dader kan worden gemeden. Vanwege het feit dat deze vrouwen ook
een sterke voorkeur hebben voor een strafrechtelijke aanpak, kan men zich
afvragen of het geven van een concreet preventie-advies niet meer dan nu
het geval is tot de taak van de politie zou moeten worden gerekend. Omdat
ook de hulpverlening weinig voor hen doet, lijken zij in de kou te blijven
staan.

4.6 Hulp aan mishandelde vrouwen van buitenlandse afkomst
Door het Centrum voor Vrijwilligers wordt niet alleen aan vrouwen van Ne-

derlandse origine hulp verleend, maar ook aan 33 vrouwen van buitenlandse
origine.11) Deze mishandelde vrouwen zijn voornamelijk van Surinaamse en
.verder van Turkse of Marokkaanse origine. De echtgenoot is in al deze geval-
len degene die mishandelt.

Even vaak als bij vrouwen van Nederlandse origine voeren vrijwillig(st)ers
met hen meerdere gesprekken om naar een oplossing voor de problemen te
zoeken. Opvallend is echter het aantal verwijzingen. De vrouwen van buiten-
landse origine worden drie maal zo vaak naar een andere hulpverlenende in-
stantie dan het centrum voor vrijwilligers verwezen als vrouwen van Neder-
landse origine. Ook blijken bij hen meer zaken, in vergelijking tot Nederlandse
vrouwen, vast te lopen. Bovendien komt hier een voorlopige oplossing als uit-
komst van de geboden hulp vaker voor.

In 85% van de gevallen ondersteunen vrijwillig(st)ers deze vrouwen bij het
oplossen van praktische problemen en aan iedereen wordt hulp verleend bij
het verwerken van psychische en/of emotionele problemen. Hulpverlening die
zich beperkt tot emotionele en praktische ondersteuning wordt aan ruim 40%
van de buitenlandse vrouwen gegeven. Dit aantal is groter dan bij vrouwen van
Nederlandse origine. Materiële hulp wordt aan hen tweemaal zo vaak gegeven
als dader-gerichte hulp. Ook blijkt bij de hulp aan deze vrouwen wederom dat
het zoekeg naar een (tijdelijk) onderkomen met veel moeilijkheden gepaard
gaat, heel wat meer dan bij de andere soorten materiële hulp.

4.7 Hulp aan personen die door buren, kennissen of onbekenden zijn mishandeld
Bij het bespreken van de resultaten van deze hulp aan personen die door bu-

11) De verantwoording voor de uitspraken zijn in de bijlagen in de vorm van tabellen terug te vinden.
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ren, kennissen of onbekenden zijn mishandeld, zal ook hier gebruik worden
gemaakt van begrippen en definities uit paragraaf 4.4 over de vorm van hulp-
verlening, de inspanning bij het verlenen van hulp en de uitkomst ervan.

De resultaten zullen eerst worden gepresenteerd aan de hand van de sa-
menhang tussen de verschillende aspecten van hulpverlening. Uitspraken
over deze samenhang zijn vervolgens gebaseerd op de uitkomst van een multi-
variate analyse. Het doel van deze analyse was na te gaan of bepaalde vormen
van hulp vaker dan andere in de praktijk vastlopen op onvoorziene omstandig-
heden.

Tenslotte zal aandacht worden besteed aan de verschillen in hulpverlening
tussen degenen die zijn mishandeld door buren, kennissen of onbekenden.
Door deze verschillen af te zetten tegen de gevolgen van mishandeling kunnen
wij voorzichtig nagaan of de hulp wel aansluit bij de problemen van de slacht-
offers.

Verder zal een indicatie worden gegeven van de mate waarin deze slacht-
offers de oorzaak van hun problemen definitief kunnen oplossen (zelfred-
zaamheid). Ongunstige sociale omstandigheden zullen - verwachten we -
het bereiken van een definitieve oplossing in de weg staan.

4.7.1 Multivariate beschrijvingen van hulp
Een eerste verkenning van de samenhangen tussen de aspecten van hulp-

verlening op basis van kruistabellen heeft een aantal hypotheses opgeleverd
over de uitkomst van de geboden hulp (zie bijlage).

Wanneer de hulp alleen bestaat uit het zoeken naar (tijdelijk) onderdak dan
zullen vermoedelijk veel meer zaken dan bij een van de andere soorten hulp,
niet worden opgelost. In ieder geval zal dit voor het verlenen van praktische
hulp niet opgaan, omdat de vrijwillig(st)ers - verwachten we - bij de uitvoe-
ring daarvan zelden op een probleem zullen stuiten.

Wanneer de hulp daarentegen naast de emotionele en praktische opvang
alleen bestaat uit verzoenen met de dader, zullen vermoedelijk méér zaken
(voorlopig) worden opgelost dan bij de andere soorten hulp. Als echter bij het
verlenen van hulp verzoenen met de dader wordt gecombineerd met materiële
hulp, dan zal waarschijnlijk vanwege het mogelijk strijdige karakter van beide
een groot aantal zaken niet worden opgelost. Conflict oplossen en de dader
vervolgen zijn bv. twee soorten hulp die niet eenvoudig met elkaar zijn te
verenigen.

Dat het zoeken naar (tijdelijk) onderdak sowieso problematisch kan zijn,
blijkt ook uit de vele verwijzingen (72%) naar andere instanties en het aantal
maal dat vrijwillig(st)ers in zulke gevallen meerdere gesprekken moeten voe-
ren (twee of meer gesprekken komen in 80% van de zaken voor).

Hulp die ergens op vastloopt zou het gevolg kunnen zijn van het beleid dat
door lokale of centrale overheden wordt gevoerd. Daarbij denken wij aan het
beleid op het gebied van Volkshuisvesting en in het bijzonder aan het gemeen-
telijk beleid. Samenwerken met publieke instanties, zoals bv. de Politie en het
Openbaar Ministerie, zou verder wel eens in het algemeen problematisch kun-
nen verlopen. Deze laatste verwachting baseren we mede op het grote aantal
zaken dat vastloopt op het inwinnen van informatie over zaak of dader. Ook
deze vormen van hulp gaan met vele gesprekken en verwijzingen gepaard.

Omdat over de samenhangen al een aantal hypothesen zijn geformuleerd,
kunnen we vervolgens nagaan of uit dit materiaal soms een totaalbeeld valt te
destilleren over de hulp aan personen die door de buren, kennissen of onbe-
kenden zijn mishandeld.

Welke samenhangen tussen de verschillende aspecten van hulpverlening
relevant zijn en welke niet, wordt multivariaat uitgezocht aan de hand van het
programma HOMALS.

Omdat deze techniek ons in de gelegenheid stelt veel gegevens tegelijker-
tijd te analyseren, kunnen we naast de eerder vermelde aspecten van hulpver-
lening bovendien de verschillende relaties tussen slachtoffer en dader van el-
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kaar onderscheiden. De relaties die worden onderscheiden, zijn:
slachtoffer (man of vrouw) en dader zijn buren van elkaar,
slachtoffer (man of vrouw) en dader zijn kennissen van elkaar en
slachtoffer (man of vrouw) en dader zijn onbekenden voor elkaar of hebben
een zakelijke relatie.
Het resultaat van deze multivariate analyse (zie bijlage 2) is te vinden in fi-

guur 4a (zie bladzijde 45).

Zoals in deze figuur kan worden geconstateerd, zien we een assenstelsel
van twee loodrecht op elkaar staande lijnen.

In het assenstelsel is een horizontale en een verticale lijn te onderscheiden.
De verticale lijn is een aanduiding voor de mate waarin hulp werd geboden bij
huisvestingsproblemen, verzoenen met de dader en het geven van een advies
hoe de dader kan worden gemeden. Of deze vormen van hulp voor bepaalde
benadeelden daadwerkelijk werden verleend, kan worden afgeleid uit de posi-
tie op de verticale lijn: onder impliceert WEL verleend en boven op de lijn NIET
verleend.

Via de horizontale lijn kan worden vastgesteld of hulp bij het herstellen van
schade en informatie inwinnen over zaak of dader daadwerkelijk is gegeven.
Een positie 'links' op de verticale lijn betreft contacten met het slachtoffer,
waarbij die hulp is toegepast, terwijl bij een positie 'rechts' dat niet het geval
is.

Bij het lezen van.figuur4a moeten twee leesregels in acht worden genomen:
a. aanduidingen van kenmerken die dicht bij elkaar staan, hebben veel met el-

kaar te maken en zijn daarom een indicatie van EEN groep benadeelden
met verschillende kenmerken en

b. aanduidingen van kenmerken die ver van elkaar afstaan, hebben weinig of
niets met elkaar te maken en zijn daarom een indicatie van VERSCHILLEN-
DE groepen benadeelden.

.Uit figuur 4a blijkt bv. dat mannelijke en vrouwelijke benadeelden die door
buren zijn mishandeld, in vergelijking tot andere benadeelden veel hulp krij-
gen bij het zoeken naar een (tijdelijke) woning en een verzoening met de dader
tot stand brengen (onder op de verticale as).

Meerdere gesprekken zijn daarvoor nodig en meestal loopt de hulpverlening
ergens op vast (niet opgelost).

Uit figuur 4a blijkt dat vrijwillig(st)ers in overleg met het slachtoffer drie wij-
zen van benaderen hanteren volgens welke hulp wordt verleend:
.1. een immateriële benadering:

door ondersteuning bij het verwerken van psychische enlof emotionele
problemen: aanhoren en laten uitpraten en
door ondersteuning bij het oplossen van praktische problemen;

2. een materiële benadering:
door informatie bij de Politie of het Openbaar Ministerie in te winnen
over de zaak en dader of
door herstel van de schade te bewerkstelligen;

3. een benadering gericht op het voorkomen van mishandeling:
a. via het slachtoffer

door een tijdelijk of ander onderkomen te regelen enlof
door een preventief advies te geven hoe de dader kan worden gemeden;

b. via de dader
door hem bij de hulpverlening te betrekken om zo een verzoening tussen
slachtoffer en dader te bewerkstelligen.

Dat de laatste twee benaderingen elkaar in de praktijk bij het verschaffen
van hulp niet uitsluiten, is eveneens uit figuur 4a af te leiden. Een deel van de
slachtoffers krijgt nl. zowel materiële als preventieve hulp (zie het kwadrant
linksonder in figuur 4a).

Ook blijkt uit dit figuur dat de hierboven beschreven benaderingswijzen sa-
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menhangen met zowel de inspanning bij het verlenen van hulp als de uitkomst
daarvan. Duidelijk is dat de omvang van de geboden hulp daarbij een belang-
rijke rol speelt.

Figuur 4a: Slachtoffers die door buren, kennissen of onbekenden zijn mishandeld en de wijze
waarop hulp is verleend.

S L : O'
DADER: ONBEKEND

opgelost

SL : 9
DADER: KENNIS

NH: huisvesting

H: schadeherstel

H: info over zaak/dader

intensieve hulp

NH: dader niet betrokken

1 gesprek

SL : 9
DADER: ONBEKEND

oplossing onbekend

1 gesprek, verwezen NH: info over zaak/dader

NH: schadeherstel

oorlopig opgelost ..1 gesprek

H: verzoenen
SL : O'
DADER: KENNIS

H: advies vermijden

SL : 9
DADER: BUREN

SL : O'
DADER: BUREN

niet opgelost

gedeeltelijk opgelost

>1 gesprek, verwezen

H: huisvesting

: TYPEN SLACHTOFFERS

oplossing : opgelost; gedeeltelijk; voorlopig; niet opgelost; onbekend
omvang hulp : aantal gesprekken, wellniet verwezen
hulp schadeherstel
hulp info over zaak/dader
hulp huisvesting
hulp gesprek met dader of advies dader vermijden
(H = hulp; NH = geen hulp)
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Dit verband is als volgt uit te drukken: naarmate het slachtoffer om meer
verschillende vormen van hulp vraagt, neemt de inzet (inspanning) van vrijwil-
lig(st)ers toe en de kans dat de hulpverlening een oplossing vindt voor de
gestelde hulpvragen.

Vanwege de nauwe verwevenheid van de omvang van de hulpverlening en
de uitkomst daarvan, is een uitspraak over het resultaat van ieder van de soor-
ten hulp niet mogelijk zonder kunstgrepen. Met resultaat bedoelen we het al
dan niet realiseren van het doel. Wanneer bv. bij schadeherstel het geld is uit-
gekeerd, betekent dit dat de hulp in zijn opzet is geslaagd. Vandaar dat we in
de volgende tabel, gebruik makend van de bovenstaande indeling in wijzen
van benadering, het verband weergeven tussen zowel aard als omvang van de
hulpverlening en de uitkomst daarvan.

Tabel 12: Aard en omvang van de geboden hulp ondergebracht in vier algemene wijzen van benade-
ren en de uitkomst daarvan in o/u

Wijze van
benaderen

immateriële hulp
materiële hulp
preventieve hulp
materieel en preventief

totaal

Uitkomst

opge- deels voorlopig niet geen in- totaal
lost opgelost formatie N %

33 33 11 - 22 18 100
22 11 11 22 33 27 100
23 14 18 18 27 22 100

7 29 7 36 21 14 100

22 20 12 19 27 81 100

Uit bovenstaande tabel blijken de volgende resultaten:
De combinatie materiële en preventieve hulp heeft voor slachtoffers van

mishandeling door buren, kennissen of (on)bekenden tot gevolg dat een groot
aantal zaken vastloopt.

Meer zaken worden opgelost wanneer alleen materiële of preventieve hulp
wordt verleend. Veel zaken wordt opgelost wanneer de hulp bestaat uit aan-
horen, uitpraten en het verlenen van praktische hulp. Alleen wanneer een
gesprek direct al wordt afgebroken, kan dat mislopen. Zoiets komt bij deze
groep slachtoffers niet voor. Immateriële hulp wordt overigens aan alle slacht-
offers gegeven.

De verwachtingen ten aanzien van de uitkomsten van de geboden hulp aan
benadeelden die door buren, kennissen of (on)bekenden zijn mishandeld, zijn
gedeeltelijk uitgekomen. Een verzoening tot stand brengen tussen dader en
slachtoffer blijkt nI. niet samen te gaan met schadeherstel of informatie in-
winnen over zaak of dader. Dat het hierbij niet gaat om een advies hoe de da-
der kan worden gemeden, spreekt voor zich.

Verder is het niet mogelijk om alleen op basis van dit figuur uitspraken te
doen over de afzonderlijke vormen van hulp. En met name niet als moet wor-
den aangegeven hoe groot de kans is dat bij het'toepassen ervan de zaak vast-
loopt. Als antwoord op de vraag welke soort hulp meer zaken oplevert die vast-
lopen, zijn meerdere alternatieven voorstelbaar. De denkbare verklaringen zijn
vervolgens:
1. de omvang van de geboden hulp is, ongeacht het type hulp, verantwoorde-

lijk voor het grote aantal mislukkingen;
2. één van de soorten materiële hulp is zo moeilijk uitvoerbaar dat die vaak

vastloopt;
3. wanneer de combinatie materiële en preventieve hulp vastloopt, is dat met

name te wijten aan het strijdige karakter ervan. Wanneer we de resultaten
bij mishandelde vrouwen in herinnering brengen, is dat stijdige karakter te
verwachten bij elke combinatie van materiële hulp met verzoenen.

Via een nadere analyse is door ons uitgezocht welke verklaring het meest
met de feiten overeenkomt. De uitkomsten daarvan zijn in de bijlagen die bij
deze paragraaf horen terug te vinden.

Kort samengevat heeft deze analyse de volgende resultaten opgeleverd:
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1. informatie verkrijgen van de Politie of het Openbaar Ministerie over de zaak
of dader is minder eenvoudig te realiseren dan het herstel van de schade;

2. bij het slachtoffer met de dader verzoenen stuit men - wanneer dat niet
met andere hulp wordt gecombineerd - minder vaker op moeilijkheden,
dan bij het zoeken naar (tijdelijk) onderdak;

3. wanneer verzoenen bij het verlenen van hulp wordt gecombineerd met in-
formatie verkrijgen van de Politie en het Openbaar Ministerie over de zaak
of dader zien we, dat in vergelijking tot andere hulp veel zaken vastlopen.
Met vrij grote zekerheid kan - gezien de resultaten - de mogelijkheid wor-

den uitgesloten dat de materiële hulp'verantwoordelijk is voor de zaken die
vastlopen, wanneer materiële en preventieve hulp tegelijkertijd worden ver-
leend. Omdat niet elke combinatie van hulp uit de materiële en preventieve be-
nadering even vaak vastloopt, kan worden geconcludeerd dat de moeilijk-
heden daarbij niet alleen kunnen worden geweten aan de omvang van de hulp.

Wel is duidelijk geworden dat verzoenen in combinatie met materiële hulp
tot ernstige moeilijkheden leidt. En ook is komen vast te staan dat zoeken
naar onderdak tot één van de meest problematische vormen van hulp kan wor-
den gerekend. Tenslotte is gebleken dat een preventieve aanpak iets minder
vaak dan een materiële aanpak tot een oplossing leidt.

4.7.2 Hulp en relatie dader-slachtoffer
Vastgelopen hulpverlening aan slachtoffers van mishandeling is tot nu toe

alleen bekeken vanuit het perspectief van de hulp zelf. Buiten beschouwing is
daarbij het feit gebleven dat niet alle problemen van slachtoffers hetzelfde
zijn. Sommige zijn veel complexer dan anderen. Bedoeld wordt hier dat ook
voor het slachtoffer niet altijd helemaal duidelijk is aan welke hulp de voor-
keur moet worden gegeven. De ingewikkeldheid van de problematiek en een
niet geëxpliciteerde probleemstelling kunnen eveneens een verklaring vormen
voor zaken die vastlopen. Vanzelfsprekend doelen we hier niet op hulp die
vastloopt omdat instanties bureaucratisch en ambtelijk functioneren.

Omdat we alleen zicht hebben op de hulpvraag en niet op het probleem van
het slachtoffer, zal op een indirecte manier moeten worden vastgesteld of de
hulp aansluit bij de problemen. Het vertrekpunt daarbij is de hulpverlening
zelf.

Eerst moet daarom worden uitgezocht welke slachtoffers in aanraking zijn
gekomen met de eerder genoemde hulp die vastloopt. Daarna kan worden be-
paald of die slachtoffers soms met ernstiger problemen bij de vrijwillig(st)ers
aankloppen. Wanneer dat niet het geval is, weten we dat het vastlopen van de
hulp niet alleen kan worden geweten aan een ingewikkelde of niet geëxplici-
teerde probleemstelling. Of de kans daarbij groot is, dat het slachtoffer na het
verlenen van hulp vervolgens zelf weer de draad oppakt om definitief-met de
problemen af te rekenen, zal mede in beschouwing worden genomen (zelfred-
zaamheid).

Vandaar dat in onderstaande tabel eerst de samenhang is weergegeven
tussen de verschillende typen, slachtoffers en daders, en de wijze waarop de
hulp werd aangepakt. Ook in figuur 4a zijn de typen, slachtoffers en daders,
terug te vinden. Deze resultaten zijn gebruikt om de oorspronkelijke indeling
in zes typen terug te brengen tot drie.

Alhoewel daarmee onrecht wordt aangedaan aan het verschil man-vrouw,
zijn wij van mening dat in dit geval praktische argumenten doorslaggevend
moeten zijn. Gebleken is nl. dat in dit materiaal vrouwen die door kennissen of
onbekenden zijn mishandeld, nauwelijks voorkomen. En daar er bovendien
wat betreft de hulpverlening geen verschillen zijn tussen mannen en vrouwen
die door buren zijn mishandeld, kan het onderscheid tussen de beide sexen.
vervallen.
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Tabel 13: De verschillende typen, daders en slachtoffers en de wijze van benaderen bij het verle-
nen van hulp in %

Dader

Wijze van benaderen

alleen im- materieel preventief materieel totaal
materieel en preventief % N

buren 17 40 20 23 100 35
kennissen 32 21 32 15 100 19
onbekend 22 52 15 11 100 27

totaal 22 32 27 19 100 81

Uit bovenstaande tabel blijken de volgende resultaten:
1.. mannen en vrouwen die door buren zijn mishandeld, krijgen meer dan an-

deren preventieve hulp of hulp die zowel preventief is als materieel;
2. mannen en vrouwen die door kennissen zijn mishandeld, krijgen in verhou-

ding meer immateriële of preventieve hulp;
3. mannen en vrouwen die door onbekenden zijn mishandeld, krijgen in ver-

houding meer materiële hulp dan één van de anderen.
Toegezegd is dat we zullen nagegaan of bepaalde typen slachtoffers meer

dan anderen in aanraking zijn gekomen met hulp die is vastgelopen. De veron-
derstelling daarbij was dat juist slachtoffers vanwege een ondoorzichtige pro-
bleemstelling niet weten aan welke hulp de voorkeur moet worden gegeven.
Voor alle vormen van hulp zal mede daarom worden aangegeven wie daar het
meest mee te maken heeft gehad. Slachtoffers die alleen hebben kunnen uit-
praten en verder praktisch zijn ondersteund, zullen hier buiten beschouwing
blijven (in de bijlagen staan de details).

Meer dan al bekend is uit bovenstaande tabel, leert deze specificatie van
het verband tussen vorm van hulp en type slachtoffer ons niet. Vandaar dat de
verohderstelling voor de hand ligt dat hulp aan mishandelde buren vaker vast-
loopt. Hulp aan mishandelde buren behelst nl. twee vormen van hulp die in
verhouding vaak vastlopen. In de eerste plaats moet daarbij worden gedacht
aan het zoeken naar onderdak en in de tweede plaats aan strijdige combina-
ties van hulp, zoals verzoenen samen met het inwinnen van informatie over de
dader.

Slachtoffers van een vechtpartij met een onbekende komen daarentegen al-
leen in aanraking met schadeherstel en informatie inwinnen bij de Politie of
het Openbaar Ministerie over zaak of dader. In de volgende tabel geven we
daarom het verband weer tussen type slachtoffer en de uitkomst van de hulp-
verlening. Personen die alleen immateriële hulp hebben gehad, zijn hier buiten
beschouwing gelaten.

Tabel 14: Typen slachtoffers van mishandeling en de uitkomst van hulpverlening in %

Dader

Uitkomst hulp

(deels) voorlopig niet op- geen totaal
opgelost opgelost gelost info N %

buren 27 14 35 24 29 100
kennissen 39 - 8 54 13 100
onbekend 43 19 19 19 21 100

subtotaal 35 13 24 29 63 100
alleen immateriële hulp 67 11 - 22 18 100

Uit deze tabel 12) blijkt dat bij éénkwart van de slachtoffers de materiële
enlof preventieve hulp volledig vastloopt. Een (gedeeltelijke) oplossing wordt
in éénderde van de zaken bereikt. Wanneer we nagaan hoe zaken die vastlo-

12) De multivariate analyse HOMALS (zie bijlage) op type dader en slachtoffer, de soort hulpverle-
ning en de uitkomst daarvan bevestigt de eerder gevonden resultaten. Dat wil zeggen dat de uit-
komsten van de bovenstaande tabel zo blijven ook nadat is gecontroleerd voor de soort hulp.
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pen en die (gedeeltelijk) zijn opgelost, verdeeld zijn over de typen slachtoffers,
blijkt dat onze verwachtingen zijn uitgekomen. Wat van te voren niet voorspel-
baar was, is het grote aantal zaken waarover geen informatie bekend is bij
mishandelingen door kennissen.

Alhoewel het karakter van een vechtpartij tussen buren verschilt van ge-
weld tussen onbekenden, blijft het opmerkelijk dat de hulp aan slachtoffers
van burenmishandeling in verhouding vaker vastloopt. Bovendien gaat dat
vastlopen samen met hulp waarbij instanties betrokken zijn die aan het verle-
nen van hulp niet willen meewerken, zoals de politie of het Gemeentelijk Bu-
reau Huisvesting.

Ook een poging om de partijen met elkaar te verzoenen, die strijdig is met
de overige verleende hulp, hoort tot de hulp die vastloopt.

Vechtpartijen tussen buren zijn net als mishandelingen tussen (ex)partners
delicten, waarbij de politie zich afzijdig opstelt. Die houding heeft tot gevolg
dat naast de politie andere instanties het balletje naar elkaar doorspelen,
wanneer zij worden geconfronteerd met een burenmishandeling. Vandaar dat
het een utopie is om uit te gaan van het principe 'de klant is koning' bij hulp
waar nauwelijks sprake is van enig systematische vergaring van gegevens
over mogelijke oplossingen en de consequenties daarvan.

Welke de kenmerken van deze benadeelden zijn, zal verder in het volgende
gedeelte worden besproken. Via dit onderzoek naar kenmerken zien we of de
hulpverlening aansluit bij concrete problemen van slachtoffers. De gegevens
waar wij ter beantwoording van de bovenstaande vraag over beschikken, zijn
echter schaars. Allereerst zijn er gegevens die een indicatie zijn van de ge-
volgen van het misdrijf. Gevolgen waar wij wat over kunnen zeggen, zijn in dit
verband de opgelopen schade, het letsel en de psychische en/of emotionele
klachten. Alhoewel de gevolgen in de meeste gevallen omvangrijk en ernstig
zijn, zijn niet alle slachtoffers daar in dezelfde mate de dupe van.

Naast deze gegevens over gevolgen beschikken we over gegevens die een
indruk geven van de mate van zelfredzaamheid. Indicatoren van zelfredzaam-
heid zijn hier leeftijd, het onderhouden van andere hulpverleningscontacten
naast het contact met het Centrum voor Vrijwillig(st)ers en het al dan niet
moeten rondkomen van een uitkering.'

Ook ten aanzien van zelfredzaamheid geldt dat de uitkomsten van deze indi-
catoren in het algemeen weinig hoopvol zijn. Desalniettemin zijn er grote ver-
schillen tussen de drie typen benadeelden. In de volgende opsomming worden
deze verschillen en overeenkomsten samen met de andere resultaten be-
sproken.
1. benadeelden van burenmishandeling

Van deze slachtoffers heeft 45% schade door het misdrijf opgelopen. In
.vergelijking tot de andere slachtoffers is dit aantal gering. Hoewel 57%
van hen zodanig letsel heeft opgelopen dat minstens één doktersbehande-
ling noodzakelijk is, is dit aantal in vergelijking tot de andere typen gemid-
deld. Eveneens gering is het aantal onder dit type slachtoffers met psy-
chische of emotionele klachten (34%).

Slechts een beperkt deel van deze slachtoffers (36%) is jonger dan 30
jaar. Meer dan de andere benadeelden, onderhoudt deze groep naast het
contact met het Centrum voor Vrijwilligers ook contacten met andere in-
stellingen voor maatschappelijk werk. In totaal kwam dit bij 40% van hen
voor. Verder moet 28% van deze benadeelden van een uitkering leven. Dit
is qua aantal wat minder dan het gemiddeld aantal benadeelden van de
drie onderscheiden typen slachtoffers.

De gevolgen van de mishandeling zijn gering tot matig ernstig. Volgens
de vergelijking met andere benadeelden blijkt de zelfredzaamheid van deze
groep zwak tot matig. De geboden hulp bestaat bij deze slachtoffers van
burenmishandeling voornamelijk uit conflictoplossen, eventueel. in combi-
natie met zoeken van een nieuwe woning of herstel van de schade evenals
informatie inwinnen bij de Politie of het Openbaar Ministerie over zaak en
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dader. Op het eerste gezicht lijkt deze hulp aan te sluiten bij de problemen
van het slachtoffer. Overduidelijk is dat voor de materiële componenten er-
van. Hoe dat zit met verzoenen, is niet helemaal te doorzien. Wel is vaak
sprake van een conflict en zullen dader en slachtoffer, omdat zij buren zijn,
elkaar méér dan eens tegen het lijf lopen.

Geplaatst in deze context lijkt verzoenen heel begrijpelijk. Wanneer dat
echter wordt gecombineerd met daarmee strijdige vormen van hulp leidt
dat, zoals we hebben kunnen constateren, tot hulp die vastloopt. Omdat de
zelfredzaamheid bij deze slachtoffers niet al te florissant ingeschat kan
worden, zou in feite enige voorzichtigheid meer op zijn plaats zijn dan het
uitproberen van `risico-volle' combinaties van hulp. Dit ondanks het feit dat
slachtoffers daar zelf om vragen.

Per slot van rekening was het doel - en dat is ook bij alle benadeelden
gerealiseerd - aanhoren, laten uitpraten en het geven van praktische
ondersteuning.

2. benadeelden van mishandeling tussen onbekenden
Van deze slachtoffers heeft 59% door het misdrijf schade opgelopen.

Daarnaast liep 68% van hen letsel op waarvoor meer dan één doktersbe-
handeling nodig is. Verder heeft 44% van hen door het gebeurde emotio-
nele en psychische klachten.

Deze slachtoffers zijn relatief jong. Van hen is 43% jonger dan 30 jaar.
Een gering aantal van hen (25%) krijgt naast deze hulp ook nog hulp van
andere instellingen van het maatschappelijk werk. Verder moet een aan-
zienlijk aantal van deze slachtoffers (29%) rondkomen van een uitkering.

Vrijwillig(st)ers ondersteunen deze groep bij het zoeken naar fondsen die
bereid zijn geld aan het slachtoffer uit te keren. Ook proberen zij bij Politie
en Justitie voor het slachtoffer informatie in te winnen over zaak of dader.
Tevens zijn zij bereid om te luisteren en geven daarbij alle kansen aan de
benadeelde om zich volledig uit te spreken. Aan deze slachtoffers wordt
verder, in tegenstelling tot die van burenmishandeling, nauwelijks prak-
tische hulp gegeven.

De hulp die wordt gegeven, lijkt goed aan te sluiten bij de problemen van
deze slachtoffers. Alhoewel in vergelijking tot andere vormen van hulp veel
wordt opgelost, blijft het grote aantal zaken opvallen dat vastloopt wan-
neer informatie wordt ingewonnen over zaak of dader. Gebleken is overi-
gens dat met name het Openbaar Ministerie nauwelijks bereid is inzage in
stukken te geven.

Hoopvol in dit verband is de mate van zelfredzaamheid die als gemiddeld
is te klassificeren. Daardoor is de kans groter, dat de gevolgen die kwa
ernst boven het gemiddelde uitstijgen, uiteindelijk worden verwerkt.

3. slachtoffers van een mishandeling door kennissen
Voor deze groep zijn de gevolgen in vergelijking tot de anderen het meest

ingrijpend. Opvallend daarbij is het letsel. Van hen heeft 75% letsel opge-
lopen waarvoor meer dan één behandeling van een arts noodzakelijk is.
Ook heeft 57% van hen door het delict schade opgelopen. En daar nog
eens bovenop heeft 42% van hen ingrijpende emotionele en psychische
klachten.

Met uitzondering van het aantal dat moet rondkomen van een uitkering
(50%), is het met de overige indicatoren van zelfredzaamheid minder slecht
gesteld. Een groot deel van deze groep (47%) is jonger dan 30 jaar en
slechts een klein deel van hen (25%) heeft ook nog contact met andere in-
stellingen voor maatschappelijk werk.

Of de hulp die aan deze benadeelden wordt gegeven bij hun problemen
aansluit, is moeilijk vast te stellen. Opmerkelijk is wel dat de hulp bij een
groot deel van hen (32%) alleen bestaat uit praktische en/of emotionele
hulp. Ook is onduidelijk waarom sommigen alleen het advies krijgen de da-
der te mijden. De beperkte aandacht voor hulp waarbij schadeherstel wordt
nagestreefd is eveneens opvallend, zeker wanneer blijkt dat zo'n grote
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groep van een uitkering moet rondkomen.
Kortom, het lijkt erop alsof slachtoffers van een mishandeling door ken-

nissen tussen de wal en het schip van de mogelijke vormen van hulp vallen.

4.8 Hulp aan personen die door familie zijn mishandeld
Slachtoffers van een mishandeling door familie zijn vanwege het bijzondere

karakter ervan buiten de algehele bespreking van hulp aan slachtoffers van
mishandeling gebleven. Van dit type mishandeling heeft het Centrum voor
Vrijwilligers 30 mannen en 16 vrouwen als hulpvrager gehad. Daarom op deze
plaats enige opmerkingen over deze groep.

Zowel voor de mannelijke als de vrouwelijke benadeelden geldt in dit ver-
band dat met tweederde van hen twee of meer gesprekken werden gevoerd
door de vrijwillig(st)ers. Eénderde van de slachtoffers werd bovendien door-
gestuurd naar andere instanties. Ruim tweederde van alle slachtoffers had
verder één of meer problemen, die moesten worden opgelost. Eénderde van de
slachtoffers die door de familie zijn mishandeld, hebben alleen hulp gehad die
bestaat uit aanhoren en laten uitpraten en daarnaast uit ondersteuning bij het
oplossen van praktische problemen. Ook bij deze groep blijkt een verband te
bestaan tussen de omvang van de verleende hulp en de uitkomst ervan: wan-
neer meer vormen van hulp worden verleend dan is de kans groot dat de hulp
vastloopt.

Wanneer we verder de verleende hulp bekijken en daarbij nagaan welke de
verschillen zijn tussen mannelijke en vrouwelijke slachtoffers van mishande-
ling ddbr familie, dan valt direct op dat mannen meer informatie over zaak of
dader willen hebben, terwijl vrouwen vaker zoeken naar (tijdelijk) onderdak.

Verder blijkt dat bij hulp die alleen bestaat uit verzoenen of adviseren hoe
de dader kan worden gemeden, meer zaken vastlopen in vergelijking tot de an-
dere wijzen van benaderen.

4.9 Samenvatting van de hulp bij mishandeling
Het proefproject 'benadeelden van misdrijven' te Rotterdam komt eigenlijk

alleen maar met twee groepen slachtoffers in aanraking, nl.
vrouwen die door de (ex)partner zijn mishandeld (48%)

van Nederlandse afkomst (34%)
van buitenlandse afkomst (14%)

mannen en vrouwen die door buren, vrienden of onbekenden zijn mishan-
deld (33%)
De oorzaken van het feit dat het proefproject maar met twee groepen in aan-

raking komt zijn een grote mate van voorselectie door de politie en uitval na-
dat benadeelden van mishandeling door de politie zijn verwezen naar het Cen-
trum voor Vrijwilligers. Dit proefproject slachtofferhulp komt dankzij voor-
selectie en uitval slechts met 8% van alle slachtoffers in contact die bij de po-
litie hebben gemeld, dat zij zijn mishandeld.

Naast slachtoffers van misdrijven komen op het Centrum voor Vrijwilligers
'probleemgevallen' af. De politie stuurt dit type benadeelden door in de hoop
dat het proefproject iets voor hen kan doen. Niet alle probleemgevallen stuurt
de politie door. Ook komt het proefproject niet met iedereen die wordt verwe-
zen in contact. Vanwege uitval en selectie krijgt van de probleemgevallen-
groep 46% hulp van het proefproject. Meestal bestaat de hulp aan hen uit een
enkel gesprek waarin vrijwillig(st)ers goed luisteren naar de benadeelde en
hem of haar laten uitspreken. Omdat er zo weinig over deze benadeelden be-
kend is, zijn wij niet in staat om over deze groep 'probleemgevallen' uitvoeri-
ger te rapporteren.

Naast deze twee groepen wordt door het project 'benadeelden van misdrij-
ven' ook nog een qua problematiek van de eerste twee afwijkende groep
slachtoffers (19%) geholpen, nl. mannen en vrouwen die door een familielid
zijn mishandeld.
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Ervoor zorgen dat elk slachtoffer zijn verhaal kwijt kan en ondersteuning
krijgt bij het verwerken van emotionele problemen, is het doel waarnaar in dit
proefproject wordt gestreefd. De hulpverlening zelf gaat daarbij uit van het
principe dat de klant koning is. Volgens dit principe zou op elke vraag van de
klant een antwoord moeten volgen. In de Angelsaksische literatuur wordt dit
uitgangspunt ook wel 'client-centered' genoemd. Wat hiervan terecht is ge-
komen, zal hierna kort worden weergegeven.

Mishandeling tussen (ex)partners
Ex-partner is een verzamelnaam voor ex-echtgenoot, ex-vriend met wie men

heeft samengewoond en 'ex-verloofde', terwijl we onder partner echtgenoot,
vriend met wie men samenwoont of 'verloofde' verstaan.

Het project 'benadeelden van misdrijven' komt met vrouwen in aanraking
die in alle hierboven beschreven relaties tot de dader, zijn mishandeld. Dit
geldt echter niet voor vrouwen van buitenlandse afkomst. Van de mishandel-
de vrouwen van buitenlandse afkomst met.wie het Centrum te maken heeft ge-
had, is vrijwel iedereen mishandeld door de echtgenoot.

Vrouwen die door de ex-vriend of verloofde worden mishandeld, zijn - zo-
als is te,verwachten - de jongsten onder de mishandelde vrouwen. De
oudsten onder hen zijn de vrouwen die gehuwd zijn en weduwen of geschei-
den vrouwen die met een vriend samenwonen. Vrouwen die worden mishan-
deld door de ex-echtgenoot of degene van wie zij zijn gescheiden, zijn qua
leeftijd een duidelijke tussengroep.

Naast de contacten met het proefproject heeft viervijfde van hen tevens
contact met een instelling voor maatschappelijk werk. Vaak zijn deze laatste
contacten al aangevangen voordat het proefproject in beeld kwam. Bij de
overige mishandelde vrouwen daarentegen blijkt dat iets meer dan tweevijfde
bovendien nog contact onderhoudt met een instelling voor maatschappelijk
werk.

Ook blijkt dat de helft van deze vrouwen leeft van een uitkering. In mindere
mate gaat dat op voor vrouwen die door de echtgenoot worden mishandeld.
Uitzonderlijk vaak komt het voor bij mishandelde vrouwen die samenwonen.

Uit een nadere analyse van het materiaal (zie bijlage) is verder gebleken dat
vrouwen die door de echtgenoot worden mishandeld een behoorlijke kans lo-
pen dat regelmatig te moeten meemaken. Wanneer de dader echter de ex-
partner is, dan betreft het meestal een incidentele mishandeling. De aard van
de mishandeling bij vrouwen die met een vriend samenwonen, heeft iets weg
van beide: een gedeelte van hen wordt regelmatig en een ander gedeelte inci-
denteel mishandeld. De gevolgen sluiten slechts ten dele aan bij de aard van
de mishandeling.

Vertekeningen zijn daarbij niet uitgesloten. Bekend is nl. dat de politie maar
met een deel van alle mishandelingen in aanraking komt (Van. Dijk en Stein-
metz, 1979). Voor regelmatige mishandeling zou dat gedeelte wel eens nog ge-
ringer kunnen zijn.

Voordat de gevolgen van mishandeling uitvoerig worden besproken, is de
constatering op zijn plaats dat deze ernstig en gevarieerd zijn. Van degenen
die incidenteel worden mishandeld, heeft een geringer aantal in vergelijking
tot degenen die dat regelmatig meemaken, letsel opgelopen waarvoor meer-
dere doktersbehandelingen nodig zijn.

De schade daarentegen is bij degenen die incidenteel worden mishandeld
veel omvangrijker dan bij degenen die regelmatig worden mishandeld.

Opmerkelijk tegen deze achtergrond is het feit dat juist veel vrouwen die
door de ex-partner worden mishandeld, zeggen psychische of emotionele
klachten te hebben. Dit gaat minder vaak op voor degenen die samenwonen
met de dader.

Wat doen vrijwilligers van het proefproject 'benadeelden van misdrijven'
voor deze vrouwen? En wat is de bijdrage van de hulpverlening aan de oplos-
sing van hun problemen?
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Uit onze analyses is gebleken dat op vier manieren hulp aan mishandelde
vrouwen wordt geboden:
1. alleen immateriële hulp, praktische hulp en ondersteuning bij het verwer-

ken van psychische en emotionele problemen (26%);
2. immateriële en materiële hulp, zoals schadeherstel en informatie bij de Po-

litie en het Openbaar Ministerie inwinnen over zaak of dader evenals on-
dersteuning bij het zoeken naar tijdelijk onderdak (29%);

3. immateriële hulp en hulp waarbij de dader wordt betrokken, wat geschiedt
door te bemiddelen in het conflict tussen dader en slachtoffer of door een
preventie-advies uit te brengen waarmee wordt aangegeven hoe de dader
kan worden gemeden (21 %);

4. immateriële hulp en materiële hulp evenals hulp waarbij de dader wordt be-
trokken (24%).

Bij éénvijfde van de mishandelde vrouwen blijkt de hulpverlening vast te lo-
pen, terwijl bij een even groot aantal de oorspronkelijke vraag volledig wordt
opgelost.

Omdat over éénkwart van de uitkomsten van de hulpverlening geen infor-
matie voorhanden is, kunnen deze cijfers niet als absolute maatstaf worden
gehanteerd. De overige uitkomsten van de hulpverlening zijn voorlopige en ge-
deeltelijke oplossingen. Interessant is hier verder de evidente samenhang tus-
sen de vier invullingen van hulpverlening en de uitkomst daarvan. Twee uiter-
sten vallen daarbij op. Wanneer mishandelde vrouwen met de volgende com-
binaties van hulp te maken krijgen, nl.:
a. immaterieel,
b. materieel en
c. verzoenen met de dader,

dan loopt de hulpverlening voor éénkwart van de mishandelde vrouwen op
niets uit.

Bij het uitsluitend verstrekken van immateriële hulp komt dat slechts in één
op de tien gevallen voor. Meestal wordt dan het eerste gesprek afgebroken
omdat het bv. niet aan de verwachting voldeed. Hulp gericht op schadeherstel
of het inwinnen van informatie bij de Politie of het Openbaar Ministerie over
zaak of dader evenals hulp waarbij de dader wordt betrokken bij het verlenen
van hulp nemen een tussenpositie in. Materiële hulp blijkt verder vaker dan
het bemiddelen in het conflict tussen dader en slachtoffer gepaard te gaan
met een (gedeeltelijke) oplossing.

Het vaker vastlopen van hulp bij de drievoudige benadering ervan kan
tenslotte volgens onze analyses in het bijzonder aan mislukte verzoeningspo-
gingen worden geweten. Dat mislukken is niet aan de vrijwillig(st)ers te wijten,
omdat zij zich juist hierbij enorm inspannen. Veeleer lijkt dit het gevolg te zijn
van hulp waarin naast schadeherstel en met name informatie inwinnen over
zaak of dader, tevens wordt gepoogd een verzoening tussen slachtoffer en da-
der tot stand te brengen. Gebleken is overigens dat het mislukken niet ligt aan
een van de afzonderlijke vormen van hulp, maar - zoals aangegeven - aan
de combinatie daarvan.

Niet alleen deze combinatie blijkt problematisch te verlopen, maar ook de
hulp bij het zoeken naar (tijdelijk) onderdak. In vergelijking tot het realiseren
van schadeherstel is het vinden van-onderdak heel wat moeilijker. Ten dele
gaat dit ook op voor het verkrijgen van informatie over zaak of dader bij de Po-
litie en met name bij het Openbaar Ministerie. Daarbij valt het Openbaar Mi-
nisterie door zijn handelwijze in het bijzonder op: verzoeken om informatie
worden ni. door hen volkomen genegeerd.

Tenslotte is gebleken dat geboden hulp die vastloopt vaak samengaat met
het verwijzen naar een andere instantie.

De hulpverlening lijkt over het algemeen aan te sluiten bij de problemen van
mishandelde vrouwen. Wanneer er schade is probeert men herstel daarvan te
bewerkstelligen, zoals bij vrouwen die door de ex-echtgenoot worden mishan-
deld. Ook als er wordt gezocht naar (tijdelijk) onderdak, zoals bij vrouwen die



worden mishandeld door degene van wie zij aan het scheiden zijn, proberen
vrijwillig(st)ers hen bij het zoeken te helpen.

Wanneer echter in het alledaagse leven reeds sprake is van een duidelijke
distantie tussen benadeelde en dader, dan blijkt de hulpverlening zich in de
richting te bewegen van een strafrechtelijke aanpak. Eenzelfde parallelle re-
denering gaat op voor activiteiten die gericht zijn op het bijleggen van het
conflict. In bestaande samenwoningsverbanden gaan vrijwillig(st)ers daar
sneller toe over dan wanneer er aan de relatie tussen dader en slachtoffer for-
meel een eind is gekomen. Tussen uit elkaar gaan en samenleven zijn vele re-
latievormen denkbaar. Ook verkeren veel relaties in een tussenfase, bv. van
samen zijn naar uit elkaar gaan enz. Het verlenen van hulp blijkt met name in
dit grijze gebied van relatievormen en tussenfasen veel problemen op te leve-
ren. Dat komt vermoedelijk doordat de geboden hulp hinkt op twee gedachten:
misschien blijven zij wel bij elkaar of misschien gaan zij toch uit elkaar. Niet
moet worden uitgesloten dat het slachtoffer zelf in zo'n situatie geen duide-
lijke voorkeur uitspreekt. Vandaar het geringe succes dat bij deze hulp wordt
geoogst.

Eik slachtoffer blijkt ondersteuning van het proefproject te hebben gehad
bij het verwerken van psychische en emotionele problemen. Dit doel van het
proefproject lijkt volledig te zijn gerealiseerd.

Overigens valt het te betwijfelen of de keuze voor het uitgangspunt van de
hulpverlening dat 'de klant koning is' wel zo gelukkig is, gezien de vastge-
lopen hulp bij met name vrouwen die aan het scheiden zijn van degene die
mishandelt. Tenslotte willen we in deze samenvatting een concrete indruk ge-
ven van de achtergrond van vrouwenmishandeling, en van wat de politie en
het proefproject 'hulp aan benadeelden van misdrijven' eraan doen. In onder-
staande tabel hebben we twee willekeurige voorbeelden 13) afgedrukt.

p-kenmerken vrouw, 29 jaar, Nederlands gehuwd, huisvrouw

achtergrond wordt regelmatig lichamelijk mishandeld en geestelijk onderdrukt

gebeurtenis - mishandeling

gevolgen blauwe plekken

politie

problemen 1. uitpraten gepraat
2. wil echtscheiden contact gelegd met centrum voor mishandelde vrouwen
3. krijgt urgentieverklaring voor een woning

inspanning vele gesprekken doorverwezen - afgesloten

p-kenmerken vrouw, 25 jaar, Nederlands gescheiden, werkt

achtergrond na echtscheiding wordt zij regelmatig lastig gevallen; huis binnendringen, telefonisch
bedreigen en ruiten ingooien

gebeurtenis

gevolgen kneuzingen, ontvellingen schade aan kleding angst om alleen naar
buiten te gaan

politie aangifte gedaan

geen

door auto van ex-echtgenoot incidenteel
aangereden

proces-verbaal opgemaakt

echtgenoot

regelmatig

ex-echtgenoot

problemen 1. uitpraten gepraat
2. recherche wil er geen contact met recherche gezocht

aandacht aan besteden
3. wil herhaling voorkomen geen oplossing
4. schade niet vergoed

inspanning enkele gesprekken niet doorverwezen cliënt heeft geen behoefte
aan verdere hulp

13) Uitleg bij deze voorbeelden is aan het begin van bijlage 3 te vinden.
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mishandelingen tussen buren, kennissen en onbekenden
Naast vrouwenmishandeling komt het project 'benadeelden van misdrijven'

ook in aanraking met personen die door buren, kennissen of onbekenden zijn
mishandeld.

Opmerkelijk daarbij is de verdeling van de aantallen benadeelden over de
onderscheiden typen. Volgens de gegevens van de politie over aangiften,
komt mishandeling tussen onbekenden heel wat vaker voor dan burenmishan-
deling. In dit proefproject vormen slachtoffers van burenmishandeling echter
een meerderheid. Weinig slachtoffers van mishandeling door een onbekende
dringen door tot dit proefproject. De reden daarvoor is dat de politie deze
slachtoffers zelden wijst op het bestaan van het proefproject. Concreet heb-
ben we de volgende verdeling aangetroffen:
1. mishandeling door buren (44%),
2. mishandeling door kennissen (23%),
3. mishandeling door onbekenden (33%).

Eénderde van deze slachtoffers bestaat uit vrouwen. De meeste van deze
vrouwen hebben geen eigen inkomen en ongeveer éénvijfde van deze vrouwen
is van buitenlandse afkomst.

Tweederde van deze benadeelden zijn dus mannen. Zij verschillen aanzien-
lijk van elkaar qua leeftijd. De jongsten onder hen zijn degenen die door onbe-
kenden worden mishandeld, terwijl zij die door buren worden mishandeld, veel
ouder zijn. Tweederde van deze mannen heeft een baan. Dat wil zeggen dat
éénderde van hen rond moet komen van een uitkering. Men treft onder hen
minder personen van buitenlandse afkomst aan dan onder de vrouwelijke
slachtoffers van de bovengenoemde typen mishandeling.

Niet alleen het proefproject 'benadeelden van misdrijven' helpt deze slacht-
offers van mishandeling. Sommige slachtoffers onderhouden daarnaast ook
contact met een instelling voor maatschappelijk werk. Zulke contacten date-
ren meestal al van de tijd voordat contact werd gelegd met het proefproject.
Slachtoffers van een burenmishandeling krijgen verder vaker dan slachtoffers
van een mishandeling door een onbekende, hulp van deze instanties voor
maatschappelijk werk.

De gevolgen van het misdrijf houden in zekere zin verband met de hierboven
onderscheiden relaties tussen slachtoffer en dader. Het letsel is ernstiger en
de schade omvangrijker bij slachtoffers die in elkaar zijn geslagen door een
onbekende, dan bij slachtoffers die door buren zijn mishandeld. Dat geldt ook
voor psychische klachten en heftige emoties over het gebeurde. Bij slacht-
offers van burenmishandeling komt dat minder voor dan bij een van de andere
groepen.

De gevolgen voor degenen die door kennissen zijn mishandeld, lijken qua
aard en omvang meer op de gevolgen bij slachtoffers van een mishandeling
door een onbekende dan door buren.

Wat doen vrijwillig(st)ers van het project 'benadeelden van misdrijven' voor
deze slachtoffers die door buren, kennissen of onbekenden zijn mishandeld?
En helpt deze hulp? Worden de problemen ten gevolge van het misdrijf wel op-
gelost? Onze analyses hebben in ieder geval uitgewezen dat op vier manieren
hulp wordt geboden:
1. alleen immateriële hulp, zoals praktische hulp en ondersteuning bij het ver-

werken van psychische en emotionele problemen (22%);
2. immateriële hulp en een materiële benadering van de hulp door schade-

herstel en informatie inwinnen over zaak of dader (33%);
3. immateriële hulp en een preventieve benadering gericht op het slachtoffer

of de dader, zoeken naar een (tijdelijk) onderdak of het slachtoffer advise-
ren uit de buurt van de dader te blijven en aan de andere kant bemiddelen
in het conflict tussen dader en slachtoffer (27%);

4. zowel immateriële, materiële als een preventieve benadering (18%).
Bij éénvijfde van deze slachtoffers blijkt de hulpverlening vast te lopen. Het

tegenovergestelde, een volledige oplossing voor de hulpvraag wordt eveneens
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bij éénvijfde van de slachtoffers bereikt. Omdat in iets meer dan éénkwart van
de zaken de informatie over de uitkomst ontbreekt, is enige voorzichtigheid op
zijn plaats bij het hanteren van de absolute aantallen. Verder komen bij deze
hulp gedeeltelijke oplossingen meer voor dan voorlopige.

Ook bij dit type mishandeling blijken de vier manieren van hulpverlenen ver-
band te houden met de uitkomst ervan. Wanneer alleen immateriële hulp
wordt verstrekt, loopt de hulp niet vast op onvoorziene problemen. Dat wil zeg
gen dat degenen die het slachtoffer van mishandeling zijn geworden op hun
gemak zijn gesteld: zij hebben alles aan een vreemde die blijft luisteren kun-
nen vertellen. Dit gaat nauwelijks op voor het gelijktijdig toepassen van alle
vormen van hulp. Voor bijna 40% van alle slachtoffers, die daarmee te maken
krijgen, loopt de hulp vast. Ook blijkt dat schadeherstel en informatie inwin-
nen over zaak en dader qua hulp heel wat minder problemen oplevert dan de
combinatie van materiële en preventieve hulp?

De bottelnek is ook in dit geval de poging om te bemiddelen in een conflict
tussen dader en slachtoffer. Dat blijkt niet samen te gaan met schadeherstel,
informatie inwinnen over zaak of dader en zoeken naar onderdak. Vandaar de
vele hulpverleningsinitiatieven die vastlopen. Met uitzondering van het zoeken
naar onderdak blijkt overigens eik van de afzonderlijke vormen van hulp wel
redelijk succesvol te zijn.

Voor de problemen die bij het verlenen van hulp zijn gerezen, treft de vrijwil-
lig(st)er geen blaam. Voor ingewikkelde zaken zetten zij zich juist enorm in en
voeren met het slachtoffer meerdere gesprekken en proberen daarbij zo goed
mogelijk te verwijzen naar andere instellingen. Problematisch in dit verband is
echter wel de'client-centered' optiek van het Centrum voor Vrijwilligers. Met
een participatiemodel, waarin ook de hulpverlener recht heeft om het hulpver-
leningsproces te sturen, kunnen veel van de bovengenoemde problemen wor-
den voorkomen.

Tenslotte is uit onze analyse gebleken dat in het algemeen zaken die vast-
lopen samengaan met het verwijzen naar andere instanties, die dan vaak het
probleem van het slachtoffer niet willen oplossen.

Over het algemeen lijkt de hulpverlening wel op de problemen van mishan-
delden door buren, kennissen of onbekenden aan te sluiten. Bij burenmishan-
deling is dat niet zo! Dat zou weleens kunnen liggen aan de sterke voorkeur
voor verzoenen in combinatie met een andere vorm van hulp. Daarnaast zijn
mislukkingen mede te wijten aan de problemen bij het vinden van onderdak.

Wanneer het een mishandeling tussen onbekenden betreft, blijkt de voor-
keur van het slachtoffer uit te gaan naar schadeherstel en een strafrechtelijke
aanpak. Dat verloopt dan ook heel wat beter dan de hulp bij een burenmishan-
deling.

Deze samenvatting eindigt met een tweetal willekeurig gekozen voor-
beelden van hulpverlening bij mishandeling tussen buren, kennissen of onbe-
kenden.

p-kenmerken man, 75 jaar, Nederlands samenwonend, uitkering buren

achtergrond regelmatig geluidsoverlast

gebeurtenis man uit ongenoegen over lawaai mishandeling

gevolgen blauw oog schade aan kleding en bril

incidenteel

politie aangifte gedaan - houdt zich met
burenruzie bezig

problemen 1. wil schadevergoeding buren zijn niet bereid te vergoeden
2. het lukt niet om een gesprek tussen beiden te arrangeren

inspanning enkele gesprekken niet verwezen hulpverlening stopt
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p•kenmerken vrouw, 16 jaar, Nederlands ongehuwd, scholier

achtergrond onenigheid op school

gebeurtenis - van de trap af geduwd

gevolgen gebit beschadigd

2 klasgenoten

incidenteel

politie klacht ingediend - heeft daders op bureau
een standje gegeven

problemen 1. wil schadevergoeding de verzekering van de school vergoedt de schade

inspanning 1 gesprek niet verwezen afgerond
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5 Samenvatting en nabeschouwing

Veel is in Nederland niet bekend over slachtoffers van mishandeling en de
informatie waar we wel over beschikken, is meer fragmentarisch dan syste-
matisch van aard. De CBS/WODC slachtofferenquêtes geven bv. een redelijke
indruk van de minder ernstige vormen van mishandeling in de publieke sfeer,
maar nauwelijks van de aard en omvang daarvan in de privésfeer. Een eerste
aanzet tot het systematisch verzamelen van informatie over mishandeling
was de studie van Schilt en Schilt-Drost (tweede voortgangsrapport, 1972) in
Limburg, gevolgd door het werk van Van Dijk en Dumig (1975) in Nijmegen en
omgeving. Met name hun laatste onderzoek (Van Dijk en Dumig, 1976) gaat
dieper in op de achtergronden van mishandeling van vrouwelijke slachtoffers
(in de privésfeer).

Deze lacune in onze kennis is opgemerkt door de massamedia (Van Dijk,
1978). Onderzoek geeft aan dat kranten zoals de Telegraaf dankzij deze lacune
de ruimte krijgen om de beeldvorming over dergelijke misdrijven te beïnvloe-
den. Vandaar dat velen over de gewelddadige criminaliteit een beeld hebben
dat ver van de realiteit afstaat. Bankovervallen, berovingen van oude vrouwt-
jes en vechtpartijen op straat met een dodelijke afloop, behoren met name tot
het beeld dat veel Nederlanders van de gewelddadige criminaliteit hebben.

Dat mishandelingen in de privésfeer ook voorkomen, is zeker geen gemeen-
goed. Daar is in zekere zin de selectie in de justitiële statistiek mede voor ver-
antwoordelijk (Van Dijk en Steinmetz, 1979). Alleen incidenten waarvan een
proces-verbaal is opgemaakt kunnen in de maandstatistiek `Politie en Justi-
tie' terecht komen en dus worden aangemerkt als een misdrijf. Uit de slacht-
offerenquêtes van het WODC (Van Dijk en Steinmetz, 1979) en het CBS samen
met het WODC (CBS, 1983) is gebleken dat tussen de 45 en 55% van de auto-
diefstallen of inbraken onderdeel uitmaken van de geregistreerde criminali-
teit. Voor mishandeling in de publieke sfeer is dat echter 5 à 10% van het to-
taal. Sterker nog geldt deze vertekening ten aanzien van mishandeling in de
privésfeer. De kans dat zo'n misdrijf in de maandstatistiek 'Politie en Justitie'
terechtkomt is zo mogelijk nog geringer (3 a 7% van het totaal). Deze selectie
versterkt het beeld dat de massamedia van geweldsmisdrijven schetsen.

Deze discrepantie tussen realiteit en het beeld daarover heeft velen bezig
gehouden. Het is daarom ook de moeite waard om dit eens nader onder de
loep te nemen. Laten burgers zich zo eenvoudig een verkeerd beeld opdrin-
gen? Een noodzakelijke voorwaarde zou dan zijn, dat zo'n beeld aansluit bij
reeds bestaande ideeën daarover, hetgeen eventueel het gevolg kan zijn van
een systematische vertekening in de waarneming (attributie). Kortom,
waarom meent men dat de kans om op straat te worden mishandeld groter is
dan in de privésfeer? Als we nog eens nagaan wat voor beeld er over mishan-
deling bestaat, blijkt dat men mishandeling op straat associeert met momen-
ten waarop niemand aanwezig is. Het gaat dan om situaties waarin niet op de
hulp van anderen kan worden gerekend. Daarbij is een centraal gegeven, dat
men de ander niet kent. Alleen een vreemde - denkt men - kan zoiets doen.
Van een bekende verwacht men dat niet. Dit laatste is nu net de voedings-
bodem voor de discrepantie tussen beeld en werkelijkheid.



Dat een ruzie in de privésfeer mishandeling tot gevolg kan hebben, ver-
wacht men niet. Degenen die ruzie maken kennen elkaar immers vrij goed.
Overigens is een overeenkomst tussen mishandeling in privé- en in publieke
sfeer, de afwezigheid van informele sociale controle. Op de hulp van anderen
kan in feite niet worden gerekend. Vandaar dat de dader meestal niet door de
aanwezigheid van anderen zal worden geremd. De ideeën bij burgers daarover
druisen volkomen tegen de feiten in. Het beeld dat over een mishandeling in
de privésfeer bestaat is dat men de dader zal proberen te verhinderen zijn
daad uit te voeren. Ook dat beeld zou wel eens een potentiële voedingsbodem
kunnen zijn voor bovenstaande discrepantie.

Los van het feit of dit beeld over mishandeling wel juist is, proberen een
aantal auteurs de aanwezigheid van mishandeling in de privésfeer te verkla-
ren. Dutton, e.a., 1982, beroepen zich daarbij op het werk van de psycholoog
Zimbardo. Zij hanteren het door Zimbardo (1969) ontwikkelde begrip de-indi-
vidualisatie. Een toestand van de-individualisatie is, volgens Zimbardo, jezelf
en de omgeving minder kritisch waarnemen. De belemmering om agressief te
zijn kan daardoor worden weggenomen. Factoren die tot deze drempelverla-
ging bijdragen zijn anonimiteit, verminderd verantwoordelijkheidsgevoêl en
een sterke geprikkeldheid. Omdat deze factoren ook opgaan voor de privé-
sfeer, is daarmee volgens Dutton (1982) het feit dat mishandeling in de privé-
sfeer voor kan komen, verklaard. Of deze theorie daadwerkelijk opgaat voor
mishandelingen in de privésfeer, blijft de vraag. Zimbardo geeft zelf in ieder
geval alleen maar voorbeelden van de-individualisatie door massaoptreden.

Goldstein (1975) benadert mishandeling in de privésfeer vanuit een geheel
ander perspectief. Hij vraagt zich af hoe het toch komt, dat personen die el-
kaar zo goed kennen, zich zo laten gaan. In zijn verklaring speelt het. idee "you
always hurt the one you love" een belangrijke rol. Bedoeld wordt dat een bele-
diging in een vertrouwde omgeving hard aan komt en gemakkelijk agressie tot
gevolg kan hebben. Deze verklaring gaat van de veronderstelling uit dat het
overschrijden van de norm dat je aardig voor elkaar moet zijn, verregaande
consequenties heeft. De ander kwetsen is dan een overschrijding. Voortbor-
durend op het voorkomen van beledigingen en de daaraan verbonden conse-
quenties, is het aannemelijk, dat mishandeling in de privésfeer niet tot de uit-
zonderingen zal behoren. En waarschijnlijk vooral niet omdat activiteiten tus-
sen bekenden aan het 'publieke' oog worden onttrokken. Dit impliceert dat
corrigerend optreden van buitenstaanders is uitgesloten.

Maar is die omgeving wel zo onwetend en wat wordt daarmee bedoeld? Uit
het onderzoek van KuhI (1982) blijkt bv. dat velen op de hoogte zijn van het feit
dat een vrouw in hun omgeving wordt mishandeld. Niet alleen de buren weten
het, maar ook de familie en in bepaalde gevallen zelfs de politie. Desondanks
wordt zelden ingegrepen. Op ingrijpen rust een taboe. Men steekt zijn neus
meestal niet ongestraft in andermans zaken. Dat iedereen het al weet, heeft
tenslotte tot gevolg dat de dader niet meer schroomt en veel gemakkelijker
dan voorheen ertoe overgaat om echtgenote, vriendin of familielid te mishan-
delen.

Goldsteins verklaring van het bestaan van mishandeling in de privésfeer
wordt ondersteund door onze resultaten uit het eerste deel van dit rapport.
Deze resultaten zijn gebaseerd op aangiften van mishandeling uit de dagrap-
porten van de Rotterdamse recherche in het verzorgingsgebied Groot-IJssel-
monde. Via deze dagrapporten was een verdieping van het inzicht in de achter-
gronden van mishandeling mogelijk.

Wanneer het een mishandeling betreft tussen (ex)partners of familieleden
geven daders meestal als motief voor hun daad op dat zij door de benadeelde
werden beledigd. Niet uitgesloten is zelfs dat bij dit type mishandeling een
wisselwerking opreedt tussen normoverschrijdend gedrag (belediging) en het
voortduren van het conflict. Omdat de oorzaak van het conflict veelal is gele-
gen in ontrouw en jalouzie, twee nogal precaire zaken, is de kans groot dat
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een belediging hoog wordt opgenomen.
Alhoewel dat op zich niet vaak voorkomt, zien we dat bij vechtpartijen tus-

sen (volslagen) onbekenden wel eens wordt ingegrepen. Die enkele keren dat
wordt ingegrepen, leiden volgens Goldstein bij potentiële daders tot een alge-
meen gevoel van onzekerheid over de reacties van buitenstaanders. De daar-
mee gepaard gaande angst zou dan vervolgens als een rem op mogelijke
vechtpartijen tussen onbekenden functioneren.

Bij deze vechtpartijen wordt door daders ook minder vaak dan bij mishande-
ling tussen (ex)partners als reden opgegeven dat zij zijn beledigd. Een daad-
werkelijke aanval of daarmee dreigen is bij een vechtpartij tussen onbeken-
den meestal de aanleiding. Voor degene die dat ervaart, is dit een ernstiger
bedreiging dan een belediging. Zijn reactie zal dan ook navenant zijn. Vandaar
dat de benadeelde over het algemeen bij dit soort vechtpartijen zwaarder let-
sel oploopt dan het slachtoffer van een vrouwenmishandeling.

5.1 Een strafrechtelijke aanpak versus hulpverlenen
Wie de politie verwijst naar het proefproject'benadeelden van misdrijven' te

Rotterdam, was één van de onderzoekvragen. De primaire doelstelling van dit
proefproject was het geven van psycho-sociale hulp (aanhoren en laten uitpra-
ten) aan slachtoffers van misdrijven.

Uit de gegevens in het tweede deel van dit rapport is gebleken dat de politie
slachtoffers die van een mishandeling aangifte doen, in drie groepen onder-
verdeelt:
1. mannen die door onbekenden zijn mishandeld, en van wie de aangifte in

een proces-verbaal resulteert;
2.' vrouwen die door de (ex)partner zijn mishandeld en van wie de aangifte niet

in een proces-verbaal resulteert. Wel verwijst de politie deze mishandelde
vrouwen naar het proefproject `benadeelden van misdrijven',-

3.. personen (door buren of vrienden mishandeld) van wie de aangifte niet in
een proces-verbaal resulteert en die ook niet naar het proefproject worden
doorverwezen.

De handelwijze van de politie jegens de eerste twee hierboven genoemde
groepen slachtoffers is verklaarbaar vanuit het beeld dat er van mishandeling
bestaat. Wanneer er liefde in het spel is - zoals een politieman dat zei - dan
doe ik daar niets aan, want de volgende dag komen ze toch de aangifte weer
intrekken. Intrekken gebeurt zelden, wanneer de aangever door onbekenden
op straat in elkaar is geslagen. Het verbaliseringsbeleid van de politie ligt dus
in het verlengde van het algemene beeld over geweldsmisdrijven evenals de
verwachte wensen van het slachtoffer ten aanzien van een strafrechtelijke
aanpak.

Omdat vrouwen die door de (ex)partner worden mishandeld hier niet één-
maal, maar meerdere malen aangifte van komen doen, heeft de politie dankzij
het proefproject 'benadeelden van misdrijven' eindelijk een kans om toch iets
voor deze vrouwen te doen. Van deze kans lijkt weinig gebruik te worden ge-
maakt vanwege de instelling van de politie. Deze instelling stemt ons somber.
Zo zal er zeker nooit een eind komen aan vrouwenmishandeling.

Dat zo geen eind komt aan vrouwenmishandeling komt niet uit de lucht val-
len. Zelf kunnen vrouwen daar niet eenvoudig uit 'weglopen' en met name niet
omdat zij daarin door niemand worden gesteund. Walker (1983) laat zien, dat
het 'battered woman syndrome' een beëindiging van de mishandeling in de
weg staat. Dit syndroom komt zowel voort uit ervaringen met geweld in de
jeugd als in het heden en is een aanpassing - in de zin van overleving - aan
gewelddadige situaties.

Rechten van slachtoffers worden op deze wijze met voeten getreden. Niet
alleen geldt dat voor mishandelde vrouwen, maar ook voor de grote groep
slachtoffers van mishandeling, die zo tussen de wal en het schip van de hulp-
verlening en een strafrechtelijke aanpak vallen. Geheel onoplosbaar is dit pro-
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bleem niet. Zelf hebben wij aan een drietal oplossingen gedacht naast de evi-
dent noodzakelijke inspanning van de overheid om op de beeldvorming over
geweldsmisdrijven een corrigerende invloed uit te oefenen.

Suggesties voor oplossingen
1. Het slachtoffer mondiger maken door een registratiekaart uit te reiken,

waarop de politie elke aangifte van een misdrijf vermeldt. Opdat reklame-
ren mogelijk wordt gemaakt, zou op deze registratiekaart meer dan alleen
de aangifte moeten worden vermeld. Wij denken daarbij aan:

de naam van degene die de aangifte heeft opgenomen;
- de meest waarschijnlijke reactie van de politie op deze aangifte bv. ver-

volging instellen, verwijzen naar voorkoming misdrijven, verwijzen naar
slachtofferhulpproject of 'geen reactie';

- nadat het slachtoffer (bv. na drie maanden) de kaart heeft geretour-
neerd, een aantekening maken van de afloop: of de dader gevonden is
en/of de zaak naar het parket is verstuurd. Dat geldt ook voor de afloop
van een preventie:advies of de verwijzing naar een hulpinstelling.

In enkele districten van de Rijkspolitie is hier reeds een begin mee ge-
maakt. Slachtoffers van misdrijven krijgen daar een schrijven van de politie
waarin staat dat de dader is gevonden en hoe hij heet.
Met zo'n registratiekaart in de hand kunnen bv. vrouwen die regelmatig
door de partner worden mishandeld en daarvan aangifte doen na een aan-
tal keren dat niets aan hun zaak is gedaan, van de dienstdoend agent(e)
eisen dat er nu wel iets aan wordt gedaan.

2. Vaker dan nu het geval is, zou een proces-verbaal moeten worden opge-
maakt, wanneer aangifte van een mishandeling in de privésfeer wordt ge-
daan. Om dat te realiseren, zou bij de beslissing om een proces-verbaal op
te maken niet alleen moeten worden gelet op de ernst van het misdrijf maar
ook op het regelmatige karakter ervan.
Wanneer de politie hier ervaring mee heeft opgedaan, kan worden over-
wogen om direct al na de aangifte van een potentieel regelmatige vrouwen-
mishandeling speciaal preventief te handelen. Door de dader onmiddellijk
aan te houden voor verhoor (maximaal zes uur) wordt duidelijk dat de poli-
tie bereid is 'de norm' te handhaven. Door de 'police foundation' is via een
experimenteel onderzoek in gevallen van vrouwenmishandeling vast-
gesteld (Sherman, 1983) dat 'arrest' tot een geringere recidive van de dader
leidt dan de strategie 'bemiddelen in het conflict'.

3. In plaats van het woord slachtofferhulpproject zou moeten worden gezocht
naar een meer neutrale term in navolging van de Engelse aanduiding hier-
voor: 'victim support schemes'. Wanneer een meer neutrale aanduiding
voor een dergelijk project wordt gehanteerd, zullen - veronderstellen we
- politiemensen mannen vaker verwijzen naar dergelijke projecten. Noch
de politie noch degenen die worden doorgestuurd zullen dan daarbij den-
ken aan een vorm van therapie. Het idee dat het om een soort therapie gaat
werkt verwijzing van een bepaalde groep in de hand, maar zal weer anderen
afstoten die naar zo'n project kunnen worden verwezen.

5.2 Kritische kanttekeningen bij hulpverleningsactiviteiten.
Ofschoon de politie bij het verwijzen naar het project `benadeelden van mis-

drijven' al een zekere selectie toepast, blijkt daar bovenop nog een aanzien-
lijke groep slachtoffers niet met het project in aanraking te komen. Deze
slachtoffers hebben via een aanmeldingsfolder laten weten dat zij met het
project contact op zouden nemen en hebben dat vervolgens nagelaten.

Hoewel het beleid van het project om hulp niet op te dringen valt te respec-
teren, is het de vraag of deze handelwijze wel wenselijk is. De doelstellingen
zijn immers herstel van de positie en het repareren van rechten van het slacht-
offer. Een actieve opstelling verdient in dit geval de voorkeur. Op een tweetal
manieren is daar in Nederland ervaring mee opgedaan:
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1. In Tilburg (jaarverslag 1982: De Beer)
Aan de hand van een checklijst noteert de politie namen van slachtoffers
die vervolgens worden overhandigd aan het centrum voor hulpverlening
'Slachtoffers van Misdrijven'. Vrijwel geen enkel slachtoffer maakt achter-
af bezwaar tegen deze procedure. Indien in verband met het verlenen van
hulp contact met de dader moet worden opgenomen, geschiedt dat altijd
via de politie. Nadeel van deze methode is dat de politie zich zo blijvend
aan één van haar taken kan onttrekken. Uiteindelijk ligt een groot aantal
vragen van het slachtoffer op het terrein van Politie en Justitie.

2. In het district Rijkspolitie Alkmaar (jaarverslag 1982-1983: Van Heusden)
In Alkmaar probeert men op alle fronten de uitval van slachtoffers in te,
dammen. Door-regelmatig de landgroepen af te gaan en individuele politie-
mensen over het project voor te lichten, probeert men de politie ervan te
doordringen dat zij ook iets voor slachtoffers moeten doen. Omdat de pri-
maire interesse van politiemensen uitgaat naar het opsporen van daders,
verloopt dit moeizaam. Vandaar dat per landgroep één voor de slachtoffer-
hulp verantwoordelijke persoon is aangewezen. Daardoor heeft het proef-
project Alkmaar reeds bereikt dat bij geweldsmisdrijven twee maal zoveel
personen worden doorverwezen als bij het proefproject Rotterdam. Te Alk-
maar worden slachtoffers die zijn doorverwezen, overigens ook niet altijd
geholpen.
Uit deze aanpak blijkt dat een goede relatie met de politie voor dergelijke
projecten noodzakelijk is. Wanneer dit niet het geval is, zoals in het voor-
post proefproject te Groningen, heeft het project geen lang leven.

Het doel van deze ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven is naast
een directe opvang, `het wegnemen van gevolgen'. Een bijkomend doel zou
moeten zijn, voorkomen van secundaire victimisatie 1) (Steinmetz, 1983).

Uit onze gegevens blijkt dat de eerste opvang meestal wordt gerealiseerd.
Slachtoffers worden dan aangehoord en kunnen hun verhaal kwijt. Hetzelfde
geldt voor de ondersteuning bij het oplossen van praktische problemen na de
mishandeling, zoals onderbrengen van kinderen vanwege regelmatig zieken-
huisbezoek. Dat wordt ook vrijwel altijd gerealiseerd. De directe opvang van
slachtoffers blijkt praktisch altijd te worden gerealiseerd.

Dat geldt niet voor herstel van de schade en informatie inwinnen over zaak
of dader bij de politie of het Openbaar Ministerie. Beide zijn overigens door
ons tot het wegnemen van gevolgen gerekend. Met name informatie inwinnen
over de zaak bij het Openbaar Ministerie blijkt niet altijd even gemakkelijk te
zijn. Overigens is het verrassend dat allerlei fondsen via een financiële tege-
moetkoming nog zo vaak bereid zijn slachtoffers te ondersteunen.

Ook blijkt dat de vrijwillig(st)ers meestal op verzoek van het slachtoffer
meer proberen dan alleen `het wegnemen van gevolgen'. Wanneer het om een
mishandeling tussen bekenden gaat, proberen zij ook oorzaken weg te nemen.
Dat doen zij enerzijds door de partijen van elkaar te scheiden (via een echt-
scheiding of het zoeken naar een andere woning) en anderzijds door in het
conflict te bemiddelen. Verder blijkt uit onze gegevens dat het `wegnemen van
oorzaken' niet zo eenvoudig is, en dat met name het zoeken naar een andere
woning problematisch verloopt.
Dat zoeken naar een ander onderdak veelal problematisch verloopt, is het ge-
volg van een falend gemeentelijk- en overheidsbeleid. Falend omdat de ge-
meente niet meer doet dan bemiddelen bij woningbouwverenigingen en om-
dat het Ministerie van Volkshuisvesting alleen `papieren' richtlijnen uitvaar-
digt. Extra hard komt dat aan bij slachtoffers van een burenmishandeling, die
vanwege het langdurige conflict willen verhuizen. Voor hen moet de politie

1) Onder secundaire victimisatie verstaan we dat het oplossen van problemen (primaire victimisa-
tie) waar de benadeelde ten gevolge van het misdrijf mee te maken krijgt, nodeloos wordt be-
moeilijkt.'
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zelfs een proces-verbaal van de mishandeling opsturen, voordat er wordt be-
middeld, en dat, terwijl er voor hen geen woningen zijn.

Tenslotte is uit onze gegevens gebleken dat bepaalde combinaties van hulp
eenvoudigweg niet samengaan. Een voorbeeld daarvan is nagaan of de politie
de dader wil vervolgen, terwijl tevens wordt bemiddeld in het conflict tussen
dader en slachtoffer. Uit onze analyses is verder gebleken dat dit soort falen
ook het slachtoffer kan worden aangerekend. Niet altijd is duidelijk waaraan
zij de voorkeur geven. Uit ons onderzoek is gebleken, dat met name mishan-
delde vrouwen, die nog niet zijn gescheiden 2) maar daar wel over nadenken,
de dupe van dit soort hulp zijn geworden. Achteraf is overigens het niet kun-
nen uitspreken van een bepaalde voorkeur te begrijpen, wanneer we beseffen
dat het 'battered woman syndrome' een beëindiging van de relatie in de weg
staat.

Ook komen dergelijke combinaties van hulp voorbij slachtoffers van buren-
mishandeling maar nauwelijks bij slachtoffers die door een onbekende in el-
kaar zijn geslagen. Hulp aan deze slachtoffers loopt meestal niet op onvoor-
ziene problemen vast, hetgeen mede het gevolg is van de bereidheid van in-
stanties en fondsen om hen financieel tegemoet te komen.

Tegen de achtergrond van voorkoming van secundaire victimisatie moeten
projecten die slachtoffers steunen, zich afvragen of het wel wenselijk is om
zoveel aandacht te besteden aan problematische hulp, zeker als bekend is dat
de kans op succes gering is. Dit vergt echter een visie op het verlenen van niet-
professionele hulp die het midden houdt tussen 'client-centered' en 'helper-
centered'. Vandaar dat wij op deze plaats een lans willen breken voor het par-
ticipatiemodel van Egan (1982).

In een theoretische beschouwing over de verzorgingsstaat schetst Smale
(1981) overigens de vaardigheden waarover een slachtoffer van een misdrijf
moet beschikken, wil hij of zij de problemen die door het misdrijf zijn ontstaan
kunnen oplossen:
1. het zoeken van de weg in bureaucratische instanties (cognitief),
2. omgaan met bureaucratische ambtsdragers (praktisch) en
3. moed om ondanks de tegenwerking toch naar een oplossing te blijven zoe-

• ken (emotioneel).
Wanneer hulp wordt verleend waarbij slachtoffer en vrijwilliger voor de

oplossing van het probleem van andere instanties afhankelijk zijn, moet hier
rekening mee worden gehouden. Per slot van rekening is ook uit ons onder-
zoek gebleken dat slachtoffers sociaal, economisch en psychologisch, kwets-
baar zijn. Falende hulpverlening komt dan extra hard aan. Een gevolg daarvan
zou op de lange duur kunnen zijn een collectief opzeggen van het vertrouwen
in de verzorgingsstaat (Elias, 1983). Dit gevaar is niet denkbeeldig.

Desalniettemin houdt dit niet in dat men nóóit zou moeten proberen een
conflict bij te leggen.

Eerst zal echter een voedingsbodem voor een dergelijke aanpak moeten
worden gecreëerd. Dit wordt ook wel het herstel van het vertrouwen in elkaar
genoemd. Vooral concrete maatregelen kunnen hiertoe bijdragen. In de eerste
plaats zal duidelijk moeten worden dat de dader een essentiële norm heeft
overschreden. Misschien is hier wel een taak voor het Openbaar Ministerie
weggelegd naar analogie van het Duitse instituut van de plaatselijke vertrou-
wensman - de "Scheidsmann" of "Vergleichsbehtirde" (Van Dijk, 1983). In de
tweede plaats zal door de dader moeten worden bekend, dat hij 'te ver' is ge-

2) Uit het onderzoek van Weeda (1983) is gebleken dat éénderde van de paren die aan het scheiden
zijn, belangrijke geweldsproblemen hebben ervaren. Voor een deel van hen (vrouwen) was dit ook
het motief om te scheiden.
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gaan. Een concrete vergoeding van de schade lijkt daarbij voor de hand te lig-
gen. Nadat dit alles is gerealiseerd, kan aan conflictoplossing worden ge-
dacht.

Zo'n aanpak zou overeenkomen met de huidige praktijk van de gedragsthe-
rapie en kan worden gezien als een sociaal-wetenschappelijke invulling van
de vergeldings- en conflictbemiddelingsfuncties van de strafrechtspleging.
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Bijlage la

Tabel 2.4.1: Het verband tussen oorzaak en duur van het conflict.

oorzaak duur van het conflict
geen kort lang

N % N %. N %

geen oorzaak 44 100 - - - -
ruzie in verkeer - - 34 28 - -
burenruzie - - 2 2 4 4
geldperikelen - - 3 2 8 8
jalouzie - - 3 2 11 12
belediging - - . 81 66 74 76

totaal 44 100 123 100 97 100

Tabel 2.4.2: Het verband tussen provocatie van het slachtoffer en duur van het conflict.

provocatie duur van het conflict
slachtoffer geen kort lang

N % N % N %

geen provocatie 36 100 81 65 .83 85
dreigende houding - - 7 6 5 5
verbale aanval - - 12 10 5 5
fysieke aanval - - 13 10 4 4
interventie - - 11 9 1 1

totaal 36 100 124 100 98 100

Tabel 2.4.3: Het aantal slachtoffers, per type relatie tussen slachtoffer en dader, onderverdeeld
naar fysiek letsel.

fysiek letsel
dader geen dreigen licht tamelijk zwaar

zwaar
N % N % N % N % N %

partner, familie 7 10 4 6 32 46 15 22 11 16
buren, kennis 5 6 9 11 41 51 14 17 12 15
onbekend 7 6 20 16 43 35 35 29 17 14

totaal 19 7 33 12 116 43 64 23 40 15

Tabel 2.4.4: Het verband tussen de ernst van het letsel en de wijze van toebrengen.

letsel van wijze van toebrengen
slachtoffer geen slaan wapen

schoppen aanwezig
N % N % N %

geen 19 100 - - 33 38
licht - - 106 64 10 12
tamelijk zwaar. - - 41 25 23 26
zwaar - - 19 11 21 24

totaal 19 100 166 100 87 100
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Tabel 2.4.5: Het aantal slachtoffers, mannen en vrouwen, onderverdeeld naar het aantal daders.

slachtoffer

man
vrouw

totaal

aantal daders
één meerdere

N % N %

146 84 27 16
102 97 3 3

248 89 30 11

Tabel 2.4.6: Het aantal slachtoffers, per type relatie tussen slachtoffer en dader, onderverdeeld
naar jaargetijde van mishandeling.

dader
jaargetijde van mishandeling

voorjaar zomer herfst winter

N % N % N % N %

partner, familie 24 33 15 21 12 16 22 30
buren, kennis 31 38 14 17 17 21 20 24
onbekend 28 23 36 29 35 28 24 20

totaal 83 30 65 23 64 23 66 "24

Tabel 2.4.7: Het aantal slachtoffers, per type relatie tussen slachtoffer en dader, onderverdeeld
naar dag van mishandeling.

dader
dag van mishandeling

weekend door-de-week
N % N %

partner, familie 27 37 46 63
buren, kennis 19 23 63 77
onbekend 50 41 73 59

totaal 96 35 182 65

Tabel 2.4.8: Het aantal slachtoffers, per type relatie tussen slachtoffer en dader, onderverdeeld
naar tijdstip van mishandeling.

dader
tijdstip van mishandeling

0-6.00 6-12.00 12-18.00 18-24.00
N % N % N. % N %

partner, familie 10 16 10 16 24 39 18 29
buren, kennis 11 15 15 20 25 34 23 31
onbekend 18 15 16 14 37 31 47 40

totaal 39 15 41 16 86 34 88 35

Tabel 2.4.9: Het aantal slachtoffers, per type relatie tussen slachtoffer en dader, onderverdeeld
naar sexe en nationaliteit.

dader
slachtoffer: man vrouw

Nederl. buiteni. Nederl. buitenl.
N % N % N % N %

partner, familie 7 10 4 5 41 57 20 28
buren, kennis 44 53 12 15 17 21 9 11
onbekend 92 76 12 10 17 14 - -
totaal 143 52 28 10 75 27 29 11

Tabel 2.4.10: Het aantal daders, per type relatie tussen slachtoffer en dader, onderverdeeld naar
sexe en nationaliteit.

dader
dader: man vrouw

Nederl. buitenl. Nederl. buitenl.
N. % N % N % N %

,partner, familie 40 57 28 40 2 3 - -
buren, kennis. 38 57 15 22 9 13 5 8
onbekend 60 63 34 36 1 1 - -

totaal 138 60 77 33 12 5 2
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Tabel 3.1.6: Het aantal slachtoffers, per type relatie tussen slachtoffer en dader, dat naar het hulp-
centrum is doorgestuurd.

dader
doorgestuurd naar hulpcentrum

slacht- wel niet
offer N % N %

partner, familie man 1 10 10 90
partner, familie vrouw 24 39 38 61
buren, kennis man 6 11 50 89
buren, kennis vrouw 5 19 21 81
onbekend man 2 2 104 98
onbekend vrouw - - 17 100

totaal 38 14 240 86

Tabel 3.1.2: Het aantal slachtoffers, per type relatie tussen slachtoffer en dader, waarbij een pro-
cesverbaal is opgemaakt.

dader
procesverbaal opgemaakt'

wel geen
N % N %

partner, familie 13 18 60 82
buren, kennis 17 21 65 79
onbekend 61 50 62 50

totaal 91 33 187 67

Tabel 3.1.3: Het aantal slachtoffers, onderverdeeld naar ernst van het letsel, waarbij een procesver-
baal is opgemaakt.

letsel
procesverbaal opgemaakt

wel geen
N % N %

geen 16 31 36 69
licht 14 12 102 88
tamelijk zwaar 36 56 28 44
zwaar 25 63 15 37

totaal 91 33 181 67

Tabel 3.1.4: Het aantal slachtoffers, mannen en vrouwen, waarbij een procesverbaal is opgemaakt.

slachtoffer
procesverbaal opgemaakt

wel geen
N % N %

man 68 39 105 61
vrouw 23 22 82 78

totaal 91 33 187 67

Tabel 3.1.5: Het aantal slachtoffers, waarbij een procesverbaal is opgemaakt, dat naar het hulpcen-
trum is doorgestuurd.

procesverbaal doorgestuurd naar hulpcentrum
opgemaakt wel niet

N % N %

wel
geen

5 6 86 94
33 18 154 82

totaal 38 14 240 86
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Tabel 4.2.1: Het aantal slachtoffers dat kontakt heeft opgenomen met het Centrum voor Vrijwilli-
gers per jaar, onderverdeeld naar de wijze waarop dit tot stand 'is gekomen.

wijze van kontakt-
legging

eigen initiatief
via instellingen
via kennissen
via politie
via Slinge
via Gr. IJsselmonde
via West
via Noord
via div. bureau's

totaal

Tabel 4.3.1: Het aantal slachtoffers, per type relatie tussen slachtoffer en dader, onderverdeeld
naar de plaats van mishandeling.

dader

partner, familie man 24 92 2 8 26
partner, familie vrouw 111 93 8 7 119
buren, kennis man 20 71 8 29 28
buren, kennis vrouw 15 75 5 25 20
onbekend man 3 15 17 85 20
onbekend vrouw 2 40 3 - 60 5

totaal 175 80 43 20 218

Tabel 4.3.2: Het aantal slachtoffers, per type relatie tussen slachtoffer en dader, met/zonder finan-
ciële schade.

dader

jaar van kontaktlegging

1978 1979 1980 1981
N % N % N % N %

7 7 5 4 8 5 8 3
3 3 4 3 10 6 6 2
1 1 - - 2 1 1 1

31 32 21 15 27 , 17 84 34
- - 33 23 25 16- 22 9

- 9 51 75 53 73 47 63 25
1 1 1 1 4 3 34 14
- - - - - - 26 11

5 5 1 1 7 5 3 1

97 100 140 100 156 100 247 100

plaats van mishandeling

slacht- woning straat totaal
offer N % N % N

financiële schade

slacht- wel geen totaal
offer N % N % N

partner, familie man 3 14 18 86 21
partner, familie vrouw 23 22 81 78 104
buren, kennis man 12 43 16 57 28
buren, kennis vrouw 10 53 9 '47 19
onbekend man 11 52 10 48 21
onbekend vrouw 2 33 4 67 6

totaal - 61 31 138 69 199

Tabel 4.3.3:• Het aantal slachtoffers, per type relatie tussen slachtoffer en dader, onderverdeeld
naar fysiek letsel.

dader

fysiek letsel

slacht- geen licht tamelijk zwaar
offer zwaar

N % N % N % N %

partner, familie man 3 22 1 7 8 57 2 14
..partner, familie vrouw 21 22 7 7 62 65 6 6
buren, kennis man 3 14 5 22 11 50 3 14
buren, kennis vrouw 2 12 5 29 9 53 1 6
onbekend - man - - 6 33 7 39 5 28
onbekend vrouw - - 1 25 3 75 - -

totaal 29 17 25 '15 100 58 17 10
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Tabel 4.3.4: Het aantal slachtoffers, per type relatie tussen. slachtoffer en dader, onderverdeeld
naar psychisch letsel.

dader

psychisch letsel

slacht- geen emoties emoties totaal
offer en vermijding

N % N % N % N

partner, familie man 6 20 15 50 9 30 30
partner, familie vrouw 17 13 32 24 86 63 135
buren, kennis man 11 33 14 42 8 25 33
buren, kennis vrouw 4 19 5 24 12 57 21
onbekend man 7 33 6 29 8 38 21
onbekend vrouw - - 2 33 4 67 6

totaal 45 18 74 30 127 52 246

Tabel 4.3.5: Het aantal slachtoffers, per type relatie tussen slachtoffer en dader, met/zonder lang-
durig conflict.

dader

langdurig conflict

slacht- wel geen . totaal
offer N % N % N

partner, familie man 26 100 - - 26
partner, familie vrouw 111 96 5 4 116
buren, kennis man 24 96 1 4 25
buren, kennis vrouw 15 79 4 21 19
onbekend man 5 26 14 74 19
onbekend vrouw 2 33 4 67 6

totaal 183 87 28 13 211

Tabel 4.3.6: Het aantal slachtoffers, per type relatie tussen, slachtofferen dader, dat is gescheiden.

dader

gescheiden

slacht- ja nee totaal
offer N % N % N

partner, familie man 4 14 24 86 28
partner, familie vrouw 40 31 90 69 130
buren, kennis man 3 11 25 89 28
buren, kennis vrouw 3 14 18 86 21
onbekend man 1 5 19 95 20
onbekend vrouw 1 20 3 80 4

totaal 52 23 179 77 231

Tabel 4.3.7: Het aantal slachtoffers, per type relatie tussen slachtofferen dader, dat van een uitke-
ring leeft.

dader

uitkering

slacht- wel geen totaal
offer N % N % N

partner, familie man 14 58 10 42 24
partner, familie vrouw 49 50 49 50 98
buren, kennis man 10 45 12 55 22
buren, kennis vrouw . 5 31 11 69 16
onbekend man 5 26 14 74 19
onbekend vrouw 3 60 2 40 5

totaal 86 47 98 53 184
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Tabel 4.3.8: Het aantal slachtoffers, per-type relatie tussen slachtoffer en dader, dat in het verleden
kontakt heeft gehad met maatschapplijk werk.

dader

eerder kontakt

slacht- wel geen totaal
offer N % N % N

partner, familie man 7 54 6 46 13
partner, familie vrouw 27 51 26 49 53
buren, kennis man 5 42 7 58 12
buren, kennis vrouw 3 30 7 70 10
onbekend man 1 11 8 89 9
onbekend vrouw 2 67 1 33 3

totaal 45 45 55 55 100

Tabel 4.4.1: De verbanden tussen hulpvlaag en hulpaanbod via chikwadraten, en phi-coëfficiënten.

chi-kwadraat df phi

schadeherstel 133 1 0=.75
info over zaak/dader 88 1 0=.61
psychische/emotionele hulp 78 1 0=.58
medische hulp 102 1 0=.66
praktische hulp 135 1 0=.76
hulp bij huisvesting 138 1 0=.77
advies/bemiddeling conflict 43 1 0=.43

Tabel 4.5.1: De inspanning en uitkomst van het verlenen van hulp aan Nederlandse vrouwen die
door hun (ex)partner zijn mishandeld, in %.

uitkomst .

inspanning

1 gesprek >1 gesprek totaal
N=29 N=58 N=87

opgelost 21 21 21
deels opgelost 14 10 11
voorlopig opgelost 24 24 24
niet opgelost - 28 18
geen informatie 41 17 26

totaal 100 100 100

Tabel 4.5.2: De uitkomst van het verlenen van hulp aan Nederlandse vrouwen dié door hun (ex)part-
ner zijn mishandeld, en de omvang van de verschillende soorten geboden hulp in %.

uitkomst

omvang

0 1 2 >2 totaal
N=23 N=26 N=28 N=10 N=87

opgelost 30 191 18 10 21
deels opgelost 9 12 14 10 12
voorlopig opgelost - 22 15 29 40 24
niet opgelost 9 19 18 40 18
geen informatie 30 35 21 - 25

totaal 100 100 100 100 100

Tabel 4.5.3: De inspanning bij het verlenen van hulp aan Nederlandse vrouwen die door hun
(ex)partner zijn mishandeld, en de omvang van de geboden hulp in %.

inspanning

omvang geboden hulp

0 1 2 >3 totaal
N=23 N=26 N=28 N=11 N=88

1 gesprek. 52 35 25 9 30
>1 gesprek 48 65 75 91 70

niet verwezen 61 64 64 9 52
wel verwezen 39 36 , 36 91 48

totaal 100 100 100 100 100
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Tabel 4.5.4: De aard van de geboden hulp aan Nederlandse vrouwen die door hun (ex)partner) zijn
mishandeld, en de uitkomst* daarvan in %.

aard geboden hulp

uitkomst huis- verzoe- advies herstel info totaal
vesting nen met

dader
dader

vermijden
schade

dader
zaak/

N=23 N=23 N=16 N=17 N=22 N=64

opgelost 13 17 6 18 23/ 17
deels opgelost 17 9 6 29 9 13
voorlopig opgelost 22 31 38 29 18 25
niet opgelost 35 26 12 12 27 22
geen informatie 13 17 38 12 23 23

totaal 100 100 100 100 ,100 100

bij deze resultaten is de groep vrouwen (N = 23) weggelaten aan wie alleen praktische enlof
emotionele hulp werd gegeven

Tabel 4.5.5: De inspanning bij het verlenen van hulp aan Nederlandse vrouwen die door hun
(ex)partner zijn mishandeld, en de aard van het hulpaanbod.'

inspanning

huis- verzoenen advies herstel info totaal
vesting met dader schade zaak/

dader vermijden dader
N=24 N=23 N=17 N=18 N=23 N=65

1 gesprek 29 9 47 22 17 26
>1 gesprek 71 91 53 78 83 74

niet verwezen 25 56 65 33 30 49
wel verwezen 75 44 35 67 70 51

totaal 100 100 100 100 100 100

bij deze resultaten is de groep vrouwen (N= 23) weggelaten aan wie alleen praktische en/of
emotionele hulp werd gegeven

Tabel 4.5.6: Het aantal Nederlandse mishandelde vrouwen, per type relatie tussen slachtoffer en
dader, en de bereikte oplossing van de problemen.

type relatie

oplossing

opgelost deels voorlopig niet onbekend
N % N % N % N % N %

ex-echtgenoot 5 25 1 5 4 20 6 30 4 20
ex-vriend 2 17 2 17 4 33 2 17 2 17
gehuwd 5 29 3 18 1 6 2 12 6 35
samenwonend 2 22 1 11 3 33 2 22 1 11
verloofde - - - - 1 33 - - 2 67
vriend (gesch.) 1 10 1 10 3 30 2 20 3 30
weduwe 1 14 1 14 3 43 - - 2 29
scheidend 1 13 1 13 2 25 2 25 2 25

totaal 17 20 10 12 21 24 16 19 22 25

Tabel 4.5.7: Het aantal Nederlandse mishandelde vrouwen, per type relatie tussen slachtoffer en
dader, en de aard van het hulpaanbod.

type relatie

huis- verzoenen advies herstel info
vesting met dader schade zaak/

dader vermijden dader
N=24 N=23 N=17 N=18 N=23

ex-echtgenoot 64 29 7 14 36
ex-vriend 22 11 56 33 22
gehuwd 36 55 9 27 27
samenwonend 29 30 20 57 57
verloofde - - 67 33 67
vriend (gesch.) 40 40 30 20 20
weduwe 25 50 50 25 -
scheidend 33 50 17 33 - 83

totaal 38 36 27 28 36
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Tabel 4.5.8: Het aantal Nederlandse mishandelde vrouwen, per type relatie tussen slachtoffer en
dader, en de omvang van hun problemen. '

type relatie

aantal problemen

0 1 2 >=3 totaal
N % N % N % N % N

ex-echtgenoot 6 30 7 35 5 25 2 10 20
ex-vriend 3- 25 4 33 5 42 - - 12
gehuwd 6 35 4 24 6 35 1 6 17
samenwonend 2 20 3 30 2 20 3 30 10
verloofde - - 1 33 2 67 - - 3
vriend (gesch.) - - 5 50 3 30 2 20 10
weduwe 3 43 1 14 2 29 1 14 7
scheidend 2 25 1 13 3 8 2 26 8

totaal 22 25 26 30 28 32 11 13 87

Tabel 4.5.9: Het aantal Nederlandse mishandelde vrouwen, per type relatie tussen slachtoffer en
dader, en de inspanning van de hulpverlening.

type relatie
1 gesprek >1 gesprek totaal

N % N % N

ex-echtgenoot 6 30 10 70 20
ex-vriend 7 58 5 42 12
gehuwd 7 41 10 59 17
samenwonend 2 20 8 80 10
verloofde 1 33 2 67 3
vriend (gesch.) 3 30 7 70 10
weduwe 1 14 6 86 7
scheidend 1 13 7 87 8

totaal 28 32 59 68 87

Tabel 4.5.10: Het aantal Nederlandse mishandelde vrouwen, per type relatie tussen slachtoffer en
dader, dat wel/niet is verwezen.

type relatie

verwezen

wel niet totaal
N % N % N

ex-echtgenoot 12 60 8 40 20
ex-vriend 7 58 5 42 12
gehuwd 6 35 11 65 17
samenwonend 8. 80 2 20 10
verloofde 1 33 2 67 3
vriend (gesch.) 4 40 6 60 10
weduwe 1 14 6 86 7
scheidend 3 37 5 63 8

totaal 42 48 45 52 87

Tabel 4.5.11: Het aantal Nederlandse mishandelde vrouwen, per type relatie tussen slachtoffer en
.dader, onderverdeeld naar psychisch letsel.

type relatie

psychisch letsel

geen emoties em + vermijding
N % N % N %

ex-echtgenoot 1 5 3 15 .16 80
ex-vriend 2 17 2 17 8 66
gehuwd - 4 24 8 47 5 29
samenwonend 1 10 4 40 5 50
verloofde 1 33 - - 2 67
vriend (gesch.) 1 10 1 10 8 80
weduwe 2 29 1 14 4 57
scheidend - - 1 13 7 87

totaal 12 14 20 23 55 63
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Tabel 4.5.12: Het aantal Nederlandse mishandelde vrouwen, per type relatie tussen slachtoffer en
dader, onderverdeeld naar lichamelijk letsel.

letsel

type relatie geen licht tamelijk zwaar

N % N %

zwaar
N % N %

ex-echtgenoot - - 5 .56 4 44 - -
ex-vriend 2 29 12 - 29 2 29 1 14
gehuwd 2 22 2 22 5 56 - -
samenwonend 1 11 1 11 5 56 2 22
vriend (gesch.) 1 20 - - 4 80
weduwe - - 2 67 - - 1 33
scheidend - - 2 50, 2. ,50

totaal 6 13 14 '30 22 48

Tabel 4.5.13: Het aantal Nederlandse mishandelde vrouwen, per type relatie tussen slachtoffer en
dader, onderverdeeld naar leeftijd.

leeftijd slachtoffer

type relatie -30jr 31.50jr 51+ jr
N % N % N %

ex-echtgenoot 8 44 9 50 1 6
ex-vriend 6 67 1 11 2 22
gehuwd 2 17 8 67 2 11
samenwonend 2 29 5 71 -
verloofde 2 67 1 33 -
vriend (gesch.) 4 44 4 44 1 11
weduwe - - 3 43 4 57
scheidend 2 29 3 43 2 29

totaal 26 36 ' 34 47 12 17

Tabel 4.5.14: Het aantal Nederlandse mishandelde vrouwen, per type relatie tussen slachtoffer en
dader, onderverdeeld naar bron van inkomsten.

bron van inkomsten

type relatie geen uitkering werk
N % N % N %

ex-echtgenoot 11 64 3 18 3 18
ex-vriend 5 62 - - 3 38
gehuwd - - 10 71 4 29
samenwonend 5 72 1 14 1 14
verloofde 1 100 - - - -
vriend (gesch.) 4 67 - - 2 33
weduwe 6 100 - - - -
scheidend 2 33 3 50 1 17

totaal 34 52 17 26 . .14 22

Tabel 4.5.15: Het aantal Nederlandse mishandelde vrouwen, per type relatie tussen slachtoffer en
dader, dat eerdere kontakten heeft gehad met maatschappelijk werk.

eerder kontakt

type relatie niet wel
N % N %

ex-echtgenoot 7 64 4 36
ex-vriend 1 14 6 86
gehuwd 3 30 7 70
samenwonend - 5 100
verloofde 1 50 1 50
vriend (gesch.) 2 40 3 60
weduwe 1 33 2 67
scheidend 2 67 1 33

totaal 17 37 29' 63
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Tabel 4.6.1: De oplossing bij het verlenen van hulp aan buitenlandsi; vrouwen die door hun partner
zijn mishandeld afgezet tegen het aantal problemen.

oplossing

aantal problemen

0 1 2 ? = 3 totaal
N % N % N % N % N %

opgelost 1 7 1 14 1 20 2 29 5 15
gedeeltelijk 2 14 1 14 - - 1 14 4 12
voorlopig 6 43 3 44 1 20 1 14 11 34
niet opgelost 1 7 1 14 2 40 1 14 5 15
onbekend 4 29 1 14 1 20 2 29 8 24

totaal 14 •100 7 100 5 100 7 100 33 100

Tabel 4.6.2: De inspanning bij het verlenen van hulp aan buitenlandse vrouwen die door hun partner
zijn' mishandeld afgezet tegen het aantal problemen.

aantal problemen

inspanning 0 1 2 >_=3 totaal

N % N % N % N % N %

1 gesprek 9 64 2 29 - - - - 11 33
Al gesprek 5 36 5 71 5 100 7 100 22 67

niet verwezen 5 36 1 14 - - - 6 18
wel verwezen 9 64 6 86 5 100 7 100 27 82

totaal 14 100 7 100 5 100 7 100 33 100

Tabel 4.6.3: De inspanning bij het verlenen van hulp aan buitenlandse vrouwen die door hun partner
zijn mishandeld, en de aard van het hulpaanbod.

inspanning

huis- verzoenen advies herstel info
vesting met dader schade zaak/

dader vermijden dader
N=11 N=5 N='4 N=11 N=8

opgelost 9 40 - 36 38
gedeeltelijk 9 - 25 9 -
voorlopig 36 - 25 18 25
niet opgelost 27 40 - 18 25
geen info 18 20 50 18 13

totaal 33 15 12 11 24

Tabel 4.7.1: De inspanningen uitkomst van het verlenen van hulp aan personen die door buren, ken-
nissen of onbekenden zijn mishandeld in %.

uitkomst

inspanning

1 gesprek >1 gesprek totaal
N=22 N=59 N=81

opgelost 41 16 22
deels opgelost 4 25 20
voorlopig opgelost 14 12 12
niet opgelost 9 22 19
geen informatie 32 25 27

totaal 100 100 100



Tabel 4.7.2: De uitkomst van het verlenen van hulp aan personen die door buren, kennissen of onbe-
kenden zijn mishandeld, en de omvang van de verschillende soorten geboden hulp
in %.

uitkomst

opgelost
deels opgelost
voorlopig opgelost
niet opgelost
geen informatie

totaal

omvang

0 1 2 >2 totaal
N=18 N=33 N=24 N=6 N=81

33 24 12 17 22
33 15 12 33 20
12 15 12 - 12
- 15 34 33 19
22 31 29 17 27

100 100 100 100 100

Tabel 4.7.3: De aard van de geboden hulp aan personen die door buren, kennissen of onbekenden
zijn mishandeld, en de uitkomst* daarvan in %.

aard geboden hulp

uitkomst huis- verzoe- advies herstel info totaal
vesting nen met

dader
dader

vermijden
schade zaak/

dader
N=18 N=13 N=12 N=29 N=29 N=63

opgelost 15 31 8 21 17 18
deels opgelost 17 23 8 14 14 18
voorlopig opgelost 9 - 25 7 14 13
niet opgelost 27 31 25 24 31 21
geen informatie 32 15 34 34 24 30

totaal 100 100 100 100 100 100

bij deze resultaten is de groep personen (N =18) weggelaten aan wie alleen praktische en/of
emotionele hulp werd gegeven

Tabel 4.7.4: Het aantal personen dat door buren, kennissen of onbekenden is mishandeld, en de be-
reikte oplossing van de problemen.

oplossing

dader slacht- opgelost deels voorlopig niet onbekend
offer N % N % N % N % N %

buren man 2 10 3 16 1 5 6 32 7 37
buren vrouw 3 19 4 25 4 25 4 25 1 6
kennis man 1 7 5 36 1 7 1 7 6 43
kennisen vrouw 1 20 1 20 - - - - 3 60
onbekend man 10 47 2 10 3 14 4 19 2 10
onbekend vrouw 1 17 1 17 1 17 - - 3 50

totaal 18 22 16 20 10 12 15 19 22 27

Tabel 4.7.5: Het aantal personen dat door buren, kennissen of onbekenden is mishandeld en de
aard van de hulpverlening.

huis- verzoenen advies herstel info
vesting met dader schade zaak/

dader slacht- dader vermijden dader
offer N=18 N=13 N=12 N=29 N=29

buren man 32 22
buren vrouw 38 31
kennis man 14 14
kennis vrouw - 20
onbekend man 10 -
onbekend vrouw 33 17

22 21 26
19 31 38

7 36 14
20 40 60
14 52 57
- 33 17

totaal 22 16 15 36 36
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Tabel 4.7.6: Het aantal personen dat door buren, kennissen of onbekenden Is mishandeld, en de in-
spanning van de hulpverlening.

dader
slacht- 1 gesprek >1 gesprek
offer N % N %

buren man 2 11 17 89
buren vrouw 4 25 12 75
kennis man 4 29 10 71
kennis vrouw 1 20 4 80
onbekend man 8 38 13 62
onbekend vrouw 3 50 3 50

totaal 22 27 59 73

Tabel 4.7.7: Het aantal personen dat door buren, kennissen of onbekenden is mishandeld, dat
wel/niet is verwezen.

dader

verwezen

slacht- niet wel
offer N % N %

buren man 14• 74 5 26
buren vrouw 12 75 4 25
kennis man 9 64 5 36
kennis vrouw 4 80 1 20
onbekend man 21 81 5 19
onbekend vrouw 6 67 3 33

totaal 58 72 23 28

Tabel 4.7.8: Het aantal personen dat door buren, kennissen of onbekenden is mishandeld, onder-
verdeeld naar psychisch letsel.

psychisch letsel

dader slacht- geen emoties emoties en
offer vermijding

N % N % N %

buren man 8 42 8 42 3 16
buren vrouw 3 19 4 25 9 56
kennis man 3 21 6 43 5 36
kennis vrouw 1 20 1 20 3 60
onbekend man 7 33 6 29 8 38
onbekend vrouw - - 2 33 4 67

totaal 22 27 27 33 32 40

Tabel 4.7.9: Het aantal personen dat door buren, kennissen of onbekenden is mishandeld, onder-
verdeeld naar lichamelijk letsel. -

letsel

dader slacht- geen licht tamelijk zwaar
offer zwaar

N % N °/n N' % N %

buren man 2 14 4 29 6 43 2 14
buren vrouw 2 14 4 29 8 57 - -
kennis man 1 12 1 12 5 63 1 12
kennis vrouw - - 1 25 2 50 1 25
onbekend man - 6 33 7 39 5 28
onbekend vrouw - - 1 25 3 75 - -

totaal 5 8 . 17 27 31 50 9 15
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Tabel 4.7.10: Het aantal personen dat door buren, kennissen of onbekenden is mishandeld, onder-
verdeeld naar leeftijd.

leeftijd slachtoffer

dader slacht- -30 jr 31-50 jr 51 + jr
offer N % N % N %

buren man 2 22 3 33 4 45
buren vrouw 6 46 -5 39 2 15
kennis man 5. 46 5 46 1 9
kennis vrouw 2 50 1 25 1 25
nbekend man 9 53 5 29 3 18
onbekend vrouw - 2 50 2 50

totaal 24 42 . , 21 36 13 22

Tabel 4.7.11: Het aantal personen dat doorburen, kennissen of onbekenden is mishandeld, onder-
verdeeld naar bron van inkomsten.

bron van inkomsten

dader slacht- geen uitkering werk
offer N % N % N %

buren man 2 14 3 22 9 64
buren vrouw 5 46 4 36 2 18
kennis man 1 11 6 67 2 22
kennis vrouw 3 60 1 20 1 20
onbekend man 5 26 4 21 10 5
onbekend vrouw - 3 60 2 40

totaal 16 25 21 33 26 41

Tabel 4.7.12: Het aantal personen dat door buren, kennissen of onbekenden is mishandeld, onder-
verdeeld naar nationaliteit.

nationaliteit

dader slacht- Nederlands buitenlands
offer N % N %

buren man 17 90 2 10
buren vrouw 13 81 3 19
kennis man 12 86 2 14
kennis vrouw 4' 80 1 20
onbekend man 20 95 1 51
onbekend vrouw 6 100 - -

totaal 72 89 9 11

Tabel 4.7.13: Het aantal personen dat door buren, kennissen of onbekenden is mishandeld, dat eer-
dere kontakten heéft gehad met maatschappelijk werk.

eerder kontakt

dader slacht- niet wel
offer N % N %

buren man 2 40 3 60
buren vrouw 7 70. 3 30
kennis man 5 71 2 29
kennis vrouw 1 100 - -
'onbekend, man 8 89 1 11
onbekend vrouw 1 33 2 67

totaal 24 69 11 31
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Bijlage l b: verantwoording 'probleem'
hulp

Nadere analyses op de hulp aan Nederlandse vrouwen die door de (ex)part-
ner zijn mishandeld bezien vanuit zowel de materiële als de dadergerichte be-
nadering.

Onderstaand betoog dient als verantwoording voor de uitspraken in para-
graaf 4.5.1.

Van de vormen van hulp die tot de materiële benadering worden gerekend,
zullen we eerst nagaan of zij wanneer we de uitkomst erbij betrekken, van el-
kaar verschillen qua succes. De complicatie doet zich echter voor dat in bijna
éénderde van de gevallen één en dezelfde persoon met meerdere vormen van
hulp te maken heeft gehad. In het bijzonder geldt dit voor het realiseren van
schadeherstel. Meer dan de andere vormen van hulp komt schadeherstel in
combinatie met de overige uit de materiële benadering voor. Bij schadehérstel
is daar in 59% van de gevallen sprake van en bij de overigen in 45%.

Schema 2: aantallen en informatie van hulp uit de materiele benadering

Wanneer we echter een uitspraak willen doen over het succes, dan, zullen
we deze moeten baseren op die keren dat hulp uit de materiële benadering
niet met andere vormen voorkomt. Dan blijkt dat in 29% van de gevallen
waarin de hulp alleen bestond uit het zoeken naar onderdak de zaak vastloopt,
terwijl dit bij informatie inwinnen over de zaak of dader 17% bedraagt en bij
schadeherstel 14%. Dat zoeken naar onderdak meer problemen oplevert dan
de andere vormen van hulp, blijkt wel uit deze verschillen. Of dat ook opgaat
voor informatie inwinnen over zaak of dader kan nog niet worden bepaald om-
dat bij schadeherstel, meer dan bij andere vormen, een gedeeltelijke oplos-
sing voorkomt. Door gedeeltelijk en volledig opgeloste zaken voor de drie
soorten hulp in een rubriek bijeen te brengen, verkrijgen we de volgende tabel:



Tabel 1: De materiële benadering bezien vanuit afzonderlijke vormen van hulp en de uitkomst ervan,
uitgedrukt in een % gedeeltelijk en volledig opgeloste zaken van het totaal.

% (gedeeltelijk) N
hulp opgeloste zaken

schadeherstel 47 17
informatie over zaak of dader 32 22
huisvesting 33 24

Uit de eerdere resultaten over het aantal zaken dat vastloopt, en de resulta-
ten uit tabel 4.5.4, kan worden opgemaakt dat van de drie vormen van hulp uit
de materiële benadering huisvesting in het bijzonder problemen oplevert. In-
formatie inwinnen over de zaak of de dader bij de politie of het Openbaar
Ministerie is niet eenvoudig, alhoewel niet zo problematisch als het oplossen
van vragen op het gebied van huisvesting. In vergelijking tot deze twee levert
het oplossen van financiële problemen wat minder moeilijkheden op.

In de tweede plaats zouden we nagaan welke verschillen er zijn tussen de
twee vormen van hulp uit de dadergerichte aanpak. In de volgende tabel wordt
om dat te kunnen bepalen, een onderscheid gemaakt tussen verzoenen met
de dader en advies geven de dader te vermijden.

Tabel 2: De dadergerichte aanpak bezien vanuit het geven van een advies en verzoenen,'versus een
materiële benadering en de uitkomst ervan in %

hulp

uitkomst

geen in- , voorlopig (deels) niet totaal
formatie opgelost opgelost opgelost % N

advies 38 38 12 12 100 16
verzoenen 17 31 26 26 100 23
alleen huisvesting/info

schadeherstel 20 12 44 24 100 25

totaal 23 25 30 22 100 64

Reeds eerder is op grond van de bevindingen in figuur 3a de verwachting
uitgesproken dat de dadergerichte aanpak bij het verlenen van hulp gekarak-
teriseerd wordt door het bereiken van voorlopige oplossingen. In bovenstaan-
de tabel wordt dat nog eens duidelijk geïllustreerd.

Een nauwkeurige vergelijking van 'verzoenen' en 'adviseren', laat in de
eerste plaats zien dat bij het geven van een advies om de dader te vermijden in
veel gevallen 'geen informatie' bekend is over de uitkomst.

In de tweede plaats blijkt dat bij verzoenen van beide partijen ruim twee
maal zoveel (deels) opgeloste en niet-opgeloste zaken voorkomen als bij het
geven van advies om de dader te vermijden. Deze cijfers laten een'eenduidige
conclusie over verschillen tussen de twee vormen van dadergerichte hulp niet
toe. Vandaar dat onderscheid zal moeten worden gemaakt tussen die keren
dat alleen dadergerichte hulp werd toegepast en dat het in combinatie met
hulp uit de materiële aanpak voorkomt. In onderstaande tabel wordt dit on-
derscheid gemaakt en afgezet tegen de uitkomst van de hulpverlening.

Tabel 3: De dadergerichte aanpak bezien vanuit het geven van een advies en verzoenen, al dan niet
in combinatie met materiële hulp, en de uitkomst ervan in %

hulp

advies alleen
advies in combinatie
verzoenen alleen
verzoenen in combinatie

totaal

uitkomst

geen infor- voor- (deels) niet op- totaal
matie lopig opgelost gelost % N

50 33 - 17 100 6
30 40 20 -10 100 10
17 33 33 17 100 12
18 27 18 37 100 11

25 33 21 21 100 39
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Tussen het geven van een advies en het verzoenen van de partijen is, afge-
zien van de grote groep waarover geen informatie is, nauwelijks enig verschil.
Opvallend is echter het verschil tussen de gevallen waar alleen wordt ver-
zoend en waar dat in combinatie voorkomt met materiële hulp. De combinatie
van materieel- en dadergerichte hulp levert meer zaken op die niet worden op-
gelost en minder zaken die ten dele of geheel worden opgelost dan daderge-
richte hulp op zich. Een vergelijking hiervan met de gegevens over hulp die al-
leen materieel is, laat zien dat deze combinatie van zakelijk- en dadergerichte
hulp minder succesvol is dan alleen zakelijk of alleen dadergerichte hulp. Dit
betekent dat verzoenen op zich geen slechte aanpak is, maar dat verzoenen in
combinatie met een materiële aanpak ten koste van het potentiële succes van
het laatste zal gaan. Verder blijkt uit deze gegevens dat een materiële aanpak,
over het algemeen succesvoller is dan een dadergerichte aanpak, ondanks de
problemen met zowel hulp bij het realiseren van (tijdelijk) onderdak als hulp
bij het inwinnen van informatie over de zaak of dader.

Nadere analyse op de hulp aan personen die door buren, kennissen of onbe-
kenden zijn mishandeld, bezien vanuit zowel de materiële als de dadergerich-
te benadering.

Van de hulp die tot de preventieve aanpak is gerekend zal worden nage-
gaan, of zij, wanneer de uitkomst daarvan erbij wordt betrokken,'soms van el-
kaar qua succes verschilt.

Wanneer we dat doen, blijkt dat verzoenen vaker dan zoeken naar onderdak
leidt tot zowel onopgeloste als (deels) opgeloste zaken. Of conflict-oplossen
samen met zoeken naar onderdak minder of even succesvol is als ieder afzon-
derlijk, is vanwege de kleine aantallen niet te bepalen. Wel blijkt uit een meer
gedetailleerde analyse dat hulp die alleen bestaat uit conflict-oplossen, in bij-
na 60% van de gevallen tot een oplossing leidt. In.combinatie daarentegen
met schadeherstel, informatie inwinnen over zaak of dader enlof het zoeken
naar onderdak, leidt dat tot het tegenovergestelde. Van al die zaken wordt dan
60% niet opgelost. Bovendien blijkt uit deze analyse dat men in 40% van de
gevallen geen onderdak krijgt.

Door al deze resultaten met elkaar in verband te brengen, zien we dat hulp
bij het zoeken naar onderdak meer problemen oplevert dan conflict-oplossen.
En met name als dat wordt afgezet tegen het aantal opgeloste zaken bij con-
flict-oplossen.

Nog niet geheel uitgesloten is de mogelijkheid dat bij het samengaan van
materiële- en preventieve hulp, juist de materiële hulp verantwoordelijk is voor
het falen. Vandaar dat eerst wordt bekeken, of één van de twee soorten mate-
riële hulp soms minder succesvol is. Pas daarna kan de bovenstaande moge-
lijkheid worden verworpen. In de volgende tabel wordt daarom eerst een on-
derscheid gemaakt tussen hulp bij schadeherstel en inwinnen van informatie
over de zaak of dader.

Tabel 4: De materiële benadering bezien vanuit schadeherstel en-informatie inwinnen over zaak of
dader, afgezet tegen de uitkomst ervan in %

hulp

uitkomst

niet op- opge- deels op- voorlopig geen in- totaal
gelost lost gelost opgelost formatie % N

schadeherstel 10 18 27 - 45 100 11
informatie inwinnen 34 8 26 16 16 100 12
schadeherstel en
informatie inwinnen 29 24 5 13 29 100 17

totaal 25 18 .18 9 30 100 40

Opmerkelijk zijn de verschillen in uitkomsten tussen herstel van de schade
en informatie inwinnen over zaak of dader. Nog opvallender zijn deze verschil-
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len wanneer dat wordt vergeleken met hulp waarin zowel wat wordt gedaan
aan herstel van de schade als het inwinnen van informatie over zaak of dader.
Uit deze vergelijking blijkt dat hulp bij informatie inwinnen over zaak en dader
meer problemen oplevert dan hulp bij herstel van de schade. Een meer gede-
tailleerde analyse laat bovendien zien, dat informatie inwinnen over zaak of
dader in 58% van de gevallen werd gecombineerd met dadergerichte hulp, en
met name met conflict-oplossen, advies om de dader te vermijden of onderdak
zoeken. Bij schadeherstel afzonderlijk en schadeherstel samen met informa-
tie inwinnen komt deze combinatie met dadergerichte hulp in 25% van de ge-
vallen voor. Alhoewel bij de interpretatie vanwege de kleine aantallen enige
voorzichtigheid is geboden, blijkt dat informatie inwinnen over zaak of dader
samen met dadergerichte hulp twee maal zoveel zaken die vastlopen oplevert
als informatie inwinnen zonder dat daar dadergerichte hulp aan te pas is ge-
komen. Nadere analyses op dit materiaal wijzen verder uit dat de verschillen
in uitkomst tussen hulp bij schadeherstel en informatie inwinnen op zich, dus
zonder dat dadergerichte hulp werd toegepast, minimaal zijn.
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Bijlage 2: verantwoording van de
HOMALS-oplossingen

Berekeningswijze van de achtergrondsvariabelen bij de figuren 1-4b
De categoriewaarden van de achtergrondsvariabelen op de le en 2e dimen-

sie zijn berekend met behulp van het SPSS-programma BREAKDOWN en de
persoonscores van de HOMALS-oplossing. Elke berekende categoriewaarde
is dan het gemiddelde van de persoonscores, diè bij deze categorie horen.

De persoonscores van de HOMALS-oplossing zijn berekend met behulp van
de categoriequantificaties en de eigenwaarden van de HOMALS-oplossing.
Dit gaat als volgt: per dimensie hercodeert men eerst de categorieën van de
variabelen naar de categoriequantificaties, vervolgens telt men de waarden
van alle variabelen waarop een respondent scoort bij elkaar op (somscore).
Daarna deelt men deze somscore door het produkt van het aantal variabelen
waarop de respondent scoort, en de eigenwaarde van de betreffende di-
mensie.

Tabel la: De HOMALS oplossing van mishandelde personen (fig. 1-1e), gebaseerd op de gege-
vens van de politie

gegeneraliseerde
factorladingen

le dimensie 2e dimensie

typen slachtoffers .90 .67
conflictsituatie .76 .54
provocatie .35 . .61
fysiek letsel .32 .41
aantal daders .35 .00
plaats van mishandeling .78 .29

stress .39 .23
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Tabel 1b: De categorie kwantificaties van de analysevariabelen (fig. 1-1e)

variabele categorie N le dim 2e dim

typen pf man 11 -.63 2.50
slachtoffers pf vrouw 62 -1.27 .03

man 56 -.24 .30
vrouw 26 -.66 -1.16
onb man 106 .97 .00
vrouw 17 .69 -.98

conflict- lang 98 -.98 -.03
situatie kort 124 .48 .45

geen 44 .92 -1.12
onbekend 12

provocatie ja 66 .62 1.08
- nee 212 -.20 -.34

letsel geen 19 -.69 -.56
dreigen 33 .54 .54
licht 116 -.20 -.38
tamelijk zw. 64 .25 .46
zwaar 40 .14 .21
onbekend 6

aantal daders een 248 -.13 -.01
meerdere 30 1.01 .04

plaats van woning 117 -.92 .33
mishandeling straat 157 .68 -.27

pf = partner, familie; bk = buren, kennis; onb = onbekend

Tabel 1c: De categorie kwantificaties van de achtergrondvariabelen (fig. 1-1e)

variabele categorie N 1e dim 2e dim

typen pf 73 -1.17 .40
slachtoffers bk 82 -.37 -.16

onb . 123 .93 -.14
sexe van man 173 .48 .25
slachtoffer vrouw 105 -.80 -.43

provocatie geen 212 -.20 -.34
houding 12 .41 1.71
verbaal 17 .31 1.33
fysiek .17 .27 1.48
beroeps 20 1.30 .43

oorzaak geen 44 .91 .54
conflict burenruzie 6 -.74 .29

verkeer 34 .88 .17
geld 11 -.18 -.07
sexueel 14 -1.07 -.11
beledigd 156 -.28 .33

wijze van geen 52 .09 .16
letsel toe- slaan 175 -.06 -.11
brengen voorwerp 29 -.09 .13

wapen 22 .30 .27

plaats van woning 117 -.92 .33
mishandeling café 36 .72 -.26

bedrijf 16 - .42 -.38
straat 105 .70 -.27
onbekend 4

jaargetijde voorjaar 83 -.15 .10
van zomer 65 .19 .14
mishandeling herfst 64 .14 -.37

winter 66 -.16 .07

tijdstip van 0.00-6.00 39 .06 -.09
mishandeling 6.00-12.00 41 -.16 .24

12.00-18.00 86 .03 .09
18.00-24.00 88 .17 -.18
onbekend 24

89



Vervolg tabel lc:

variabele categorie

leeftijd van man - 20 j .
slachtoffer man 21-30 j

man 31-40 j
man 41 +j
vrouw - 20 j
vrouw 21.30 j
vrouw 31-40 j
vrouw 41 +j
onbekend

leeftijd van man -23 j
dader man 24-40

man 41 +j
vrouw - 23 j
vrouw 24-40 j
vrouw 41 +j
onbekend

nationaliteit man Neder(
van man buiten)
slachtoffer vrouw Neder(

vrouw buiten]
onbekend

nationaliteit man Nederl
van dader man buitenl

vrouw Neder(
vrouw buiten)
onbekend

pv opgemaakt ja
nee

doorgestuurd ja
nee

N 1e dim 2e dim

32 .61 -.02
52 .60 .39
35 . .29 .14
44 .24 .44
26 -.45 -.43
39 -.82 -.63
26 -1.00 -.38
14 -1.05 -.27
10

61 .49 .02
107 -.21 .27
29 -.55 .15

5 .22 -.03
7 -.64 -.78
2 -1.52 -1.30

67

143, .55 .22
28 .08 .50
75 -.72 -.46
29 -1.01 -.38
32

138 -.03 .14
77 -.10 .22
12 -.76 -.46

5 - -34 -1.42
46

91 .56 .22
187 -.28 -.12

38 -1.01 .00
240 .15 .01

pf=partner, familie; bk=buren, kennis; onb=onbekend

Tabel 2a: De HOMALS oplossing van mishandelde personen (fig. 2), gebaseerd op de gegevens
van het Centrum voor Vrijwilligers

gegeneraliseerde
factorladingen

le dimensie 2e dimensie

typen slachtoffers .86 .94
fysiek letsel .54 .19
psychisch letsel .41 .81
schade .49 .26
plaats van mishandeling :77 .05

stress .41 .33
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Tabel 2b: De categorie kwantificaties van de analysevariabelen (fig. 2)

variabele categorie N le dim 2e dim

typen pf man 30 -.51 -2.30
slachtoffers pf vrouw 135 -.57 .48

bk man 33 .73 -.75
bk vrouw 21 .34 .65
onb man 21 2.24 .16
onb vrouw 6 .71 .33

fysiek geen 29 -.88 -.21
letsel licht 48 -.37 .27

tamelijk zw. 81 .54 .17
zwaar 17 1.11 -.33
onbekend 71

psychisch geen 45 .78 -.32
letsel emoties 74 -.04 -1.14

em+vermijden 127 -.33 .70

schade ja 61 .88 .46
nee 138 -.30 -.18
onbekend 47

plaats van woning 175 -.45 -.02
mishandeling straat 43 1.59 .,12

onbekend 28

pf=partner, familie; bk=buren, kennis; onb=onbekend; m=man; v=vrouw

Tabel 3a: De HOMALS oplossing van mishandelde personen die hulp hebben gehad van het Cen-
trum voor Vrijwilligers

gegeneraliseerde
factorladingen

le dimensie 2e dimensie

typen slachtoffers .36 .74
uitkomst .52 .38
inspanning .70 .44
hulp: emotioneel .54 .08
hulp: praktisch .59 .60
hulp: schadeherstel .26 .63
hulp: info zaak/dader .42 .54
hulp: huisvesting .40 .04
hulp: dadergericht .49 .14

stress .24 .22
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Tabel 3b: De categorie kwantificaties van de analysevariabelen

variabele categorie N le dim 2e dim

typen pf man 30 -.12 .73
slachtoffers pf vrouw .135 .19 .24

bk man 33 -.16 .20
bk vrouw 21 .36 -.45
onb man 21 -.70 -2.17
onb vrouw 6 -1.47 -.99

uitkomst opgelost 45 -.40 -.66
gedeeltelijk 37 -.17 .00
voorlopig 54 -.13 .43
niet opgelost 47 1.04 -.18
geen info 62 -.32 .26
onbekend 1

inspanning 1 gesprek 80 -.80 .11
hulpverlening > 1 gesprek 126 .09 .25

complex 40 1.32 -1.00

hulp ja 214 .21 .03
emotioneel nee 32 -1.39 -.21

hulp ja 197 .29 .30
praktische nee 49 -1.18 -1.20

hulp ja 63 .45 -1.07
schadeherstel nee 183 -.15 .37

hulp ja 70 .67 -.86
info zaak nee 176 -.26 .34

hulp ja 61 .71 .08
huisvesting nee 184 -.23 -.03

onbekend 1

hulp ja 78 .72 .20
dadergericht nee 166 -.34 -.10

onbekend 4

pf = partner, familie; bk = buren, kennis; onb = onbekend

Tabel 4a: De HOMALS oplossing van Nederlandse vrouwen die door hun (ex)partner zijn mishan-
' deld (fig. 3a)

gegeneraliseerde
factorladingen

le dimensie 2e dimensie

typen slachtoffers .49 .44
uitkomst .54 .58
inspanning .78 .80
hulpvraag: praten .07 .57,
hulpvraag: informatie .53 .43
hulp: schadeherstel .50- .27
hulp: info zaakldader .60 .10
hulp: huisvesting .56 .00
hulp: dadergericht .18 .44

stress .24 .19
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Tabel 4b: De categorie kwantificaties van de analysevariabelen (fig. 3a)

variabele categorie N ie dim 2e dim

typen ex-echtgenoot 20 -.27 .21
slachtoffers ex-vriend 12 .23 -.55

echtgenoot 17 .49 -.05
samenwonend 10 -.82 -.09
verloofde 3 -.04 -1.55
vriend (gesch) 10 -.01 .63
weduwe 7 .96. .04
scheldend 8 -53 .42
onbekend 1

uitkomst opgelost 18 .25 -.35
gedeeltelijk 10 -.48 -.64
voorlopig 21 .04 -.08.
niet opgelost 16 -.82 1.18
geen info 22 .72 -.22
onbekend 1

inspanning 1 gesprek 15 .39 -95
hulpverlening verwezen 14 .71 -.74

>1 gesprek 32 .49. .75
gespr. + verw. 13 -.89 -.76
complex 14 -1.39 .72

hulpvraag ja 70 -.06 .27
praten nee 14 .11 -1.29

onbekend 4

hulpvraag ja 53 -.45 -.33
informatie nee 31 .68 .59

onbekend 4

hulp ja 18 -.98 -.54
schadeherstel nee 70 .26 .13

hulp ja 23 -1.00 -.19
info zaak nee 65 .36 .06

hulp ja 24 -.90 -.01
huisvesting nee 64 .35 .00

hulp vermijden 17 .19' -.26
dadergericht verzoenen 48 -.28 -.27

geen 23 .08 .73

Tabel 4c: Achtergronden van Nederlandse vrouwen die door hun (ex)partner zijn mishandeld
(fig. 3b)

variabele categorie N le dim 2e dim

fysiek letsel geen 14 .25 -.07
licht 19 .08 -.27
tamelijk zw. 25 -.27 .17
zwaar 5 .47 .27
onbekend 25

psychisch geen 12 .71 -.48
letsel emotioneel 20 .38 .49

em+vermijding 56 -.27 .09

schade geen 48 .05 -.02
wel 20 -.33 -.07
onbekend 20

kontakt maat- geen 18 -.07 -.13
schappelijk wel 24 -.44 .36
werk onbekend 45

inkomsten geen 17 -.27 -.08
uitkering 34 -.25 .08
werk 14 .43 .10
onbekend 13

leeftijd - 30 j 26 -.17 -.12
31.50 j 34 -.17 .13
51+j 12 .29 .05
onbekend 16
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Figuur 3b: Achtergronden van vrouwen (van Nederlandse afkomst) die door hun (ex) partner zijn
mishandeld.
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Tabel 5a: De HOMALS oplossing van personen die door buren, kennissen of onbekenden zijn
mishandeld (fig. 4a).

gegeneraliseerde
factorladingen

le dimensie 2e dimensie

typen slachtoffers ,72 .34
uitkomst ,52 .74
Inspanning .63 .80
hulp: huisvesting .34 .58
hulp: schadeherstel .59 .31
hulp: info záakidader .61 .41
hulp: dadergericht .16 .14

stress .29 .27.



Tabel 5b: De categorie kwantificaties van de analysevariabelen (fig. 4a)

variabele categorie N 1e dim 2e dim

typen buren man 19 .80 -.25
slachtoffers buren vrouw 16 .09 -.52

kennis man 14 .47 .19
kennis vrouw 5 -.36 .31
onbekend man 21 -1.09 .35
onbekend vrouw 6 .27 .23

uitkomst opgelost 18 -.67 1.09
gedeeltelijk 16 .73 -.48
voorlopig 10 .25 .05
niet opgelost 15 -.48 -1.11
geen info 22 .24 .18

inspanning 1 gesprek 8 -25 -.07
verwezen 14 -.37 1.37

>1 gesprek 31 .54 .22
gespr. + verw. 15 .39 -.98
complex 13 -1.18 -.84

hulp ja 18 .64 -1.09
huisvesting nee 63 -.18 .31

hulp ja 29 -.79 -.41
schadeherstel nee 52 .44 .23

hulp ja 29 -.82 -.55
info zaak nee 52 .46 .31

hulp vermijden 12 .31 -.23
dadergericht verzoenen 13 .17 -.16

geen 55 -.11 .11
onbekend 1

Tabel 5c: Achtergronden van personen die door buren, een kennis of een onbekende zijn mis-
handeld (fig. 4b)

variabele categorie N ie dim 2e dim

fysiek letsel geen 2 -.37 .87
licht 7 .05 .15
tamelijk zw. 31 .31 -.11
zwaar 9 .76 .13
onbekend 32

psychisch geen 22 .23 -.26
letsel emotioneel 27 -.13 -.17

em + vermijding 32 -.04 .32

schade geen 31 -.19 .30
wel 35 .44 -.24

.onbekend 15

kontakt maat- geen - 23 -- .01 -.44
schappelijk wel 11, -.62 .48
werk onbekend 47

inkomsten geen 16 .26 .16
uitkering 21 .09 .29
werk 26 -.12 -.16
onbekend 18

sexe X man - 30 j 16 .71 -.43
leeftijd man 31-50 j 13 .14 .21

man 51 + j 8 -.22 .27
vrouw - 30 j 8 -.41 .15
vrouw 31-50 j 8 -.31 .06
vrouw 51 + j 5 .27 .30
onbekend 23

sexe X man Nederl. 49 .11 -.07
nationaliteit man buitenl. 5 -.25 .11

vrouw Nederl. 23 -.17 .05
vrouw buitenl. 4 -.02 .51
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Figuur 4b: Achtergronden van slachtoffers die door buren, kennissen of onbekenden zijn
mishandeld.
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Tabel 6a: De HOMALS oplossing van de verschillende vormen van hulp aan Nederlandse vrou-
wen die door de (ex)partner zijn mishandeld, en de uitkomst daarvan

gegeneraliseerde le dimensie
factorladingen -

2e dimensie

typen slachtoffers .57 .61
uitkomst .58 .60
hulp: dadergericht .71 .53
hulp: huisvesting .55 .12
hulp: schadeherstel .37, .72
hulp: info zaak/dader .46 .03

stress .30 .26

Tabel 6b: De categorie kwantificaties van de analysevariabelen

variabele categorie N 1e dim 2e dim

typen gehuwd, vriend
slachtoffers weduwe 25 -.43

ex-echtgenoot
.02

scheldend 20 .66 .68
samenwonend 7 .55 -.80
ex-vriend 9 -.68 -.98

uitkomst opgelost - 10 .49 .35
gedeeltelijk 8 .59 -1.29.
voorlopig 15 -.57 -.24
niet opgelost 14 .52 .66
geen info 13 -.72 .22

hulp: vermijden 15 -.79 -.74
dadergericht verzoenen 22 -.39 .63

geen 24 .86 -.13

hulp: ja 24 .69 .14
huisvesting nee 37 -.44 -.10

hulp: ja 16 .62 -1.22
schadeherstel nee 45 -.22 .43

hulp: info ja 21 .63 -.04
zaak/dader nee 40 -.33 .01

Tabel 7a: De HOMALS oplossing van verschillende vormen van hulp aan personen die door
buren, kennissen of, onbekenden zijn mishandeld, en de uitkomst daarvan

gegeneraliseerde le dimensie
factorladingen

2e dimensie

typen slachtoffers .75 .58
oplossing .70 .78
inspanning .76 .72

stress .54 .49

Tabel 7b: De categorie kwantiflcaties van de analysevariabelen

variabele categorie N le dim 2e dim

typen buren 34 -.72 .44
slachtoffers kennis 19 -.16 -1.29

onbekend 27 1.02 .36

uitkomst opgelost 18 1.22 .28
gedeeltelijk 16 -.48 -.88
voorlopig 10 .06 .58
niet opgelost 14 -.72 1.26
geen Info 22 -.22 -.66

hulppatronen praktisch/
emotioneel 10 1.24 -.54
HofAofV 8 -.63 -1.48
1 en/of S 26 .58 .09
H en V of A 19 -.34
len/of Sen

.42

HofVofA 17 -.94 .41

H = huisvesting; V = verzoenen; A= advies dader vermijden; S = schadeherstel; 1 = info zaak/dader
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Bijlage 3: voorbeelden van hulpverlening

p-kenmerken sexe, leeftijd, nationaliteit burgelijke staat,
bron van inkomsten

achtergrond

relatie tot dader

gebeurtenis specifieke aanleiding feitelijke gebeurtenis incidenteel/regelmatig

gevolgen letsel schade immaterieel

politie actie van benadeelde: klacht actie van politie; extra activiteiten
ingediend, hulp ingeroepen en interventie ter plaatse
aangifte gedaan proces-verbaal opgemaakt

problemen hulpvraag wat is hier aan gedaan door
vrijwilligers (puntsgewijs)

inspanning aantal gesprekken wellnietverwezen afgerond of afgebroken

p-kenmerken vrouw, 34 jaar, Nederlands gehuwd, huisvrouw

achtergrond zij is jarenlang onderdrukt door haar man

gebeurtenis - mishandeling

gevolgen messteken, brandwonden

politie aangifte gedaan

echtgenoot

regelmatig

weggelopen van huis

problemen 1. uitpraten gepraat
2. wil echtscheiden echtscheidingsprocedure op gang gezet
3. gesprek met de man en de vrouw gearrangeerd

inspanning enkele gesprekken niet verwezen blijft contact onderhouden

p-kenmerken vrouw, 26 jaar, Nederlands gehuwd, huisvrouw echtgenoot

achtergrond vanwege regelmatige mishandeling is zij bij haar ouders ingetrokken en heeft een echtscheidings-
procedure op gang gezet

gebeurtenis man wil het kind toeëigenen mishandeling, bedreiging regelmatig

gevolgen licht letsel .
politie hulp van politie ingeroepen

problemen 1. praten gepraat ,
2. wil toewijzing van het kind het kind wordt voorlopig aan haar toegewezen

inspanning enkele gesprekken lopende contacten met
Raad voor dé Kinderbescherming

p-kenmerken vrouw, 43 jaar, Nederlands gehuwd, huisvrouw

achtergrond

gebeurtenis - mishandeling

gevolgen letsel aan het hoofd

politie aangifte gedaan

problemen 1. wil echtscheiden cliënt neemt zelf het initiatief
2. contact opgenomen met echtgenoot

echtgenoot

regelmatig

weggelopen van huis

inspanning 1 gesprek lopende contacten met cliënt kan zelf de
maatschappelijk werk, problemen aan
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p-kenmerken vrouw, Nederlands gehuwd echtgenoot

achtergrond langdurige huwelijksproblemen

gebeurtenis - bedreiging met mes

gevolgen

politie

problemen 1. uitpraten gepraat
2. geldproblemen contact opgenomen met GSD

inspanning enkele gesprekken lopende contacten met
maatschappelijk werk

p-kenmerken vrouw, 29 jaar, Nederlands gehuwd, huisvrouw

achtergrond wordt regelmatig lichamelijk mishandeld en geestelijk onderdrukt

gebeurtenis - . mishandeling

gevolgen blauwe plekken

politie

geen

regelmatig

man is opgenomen in
psychiatrische inrichting

afgesloten

echtgenoot

regelmatig

problemen 1. uitpraten gepraat
2. wil echtscheiden contact gelegd met centrum voor mishandelde vrouwen
3. krijgt urgentieverklaring voor een wonint

inspanning vele gesprekken verwezen afgesloten

p-kenmerken vrouw, 25 jaar, Nederlands gescheiden, werkt ex-echtgenoot

achtergrond na echtscheiding wordt zij regelmatig lastig gevallen; huis binnendringen, telefonisch
bedreigen en ruiten ingooien

gebeurtenis door auto van ex-echtgenoot incidenteel
aangereden

gevolgen kneuzingen, ontvellingen schade aan kleding angst om alleen naar
buiten te gaan

politie aangifte gedaan proces-verbaal opgemaakt

problemen 1. uitpraten gepraat
2. recherche wil er geen contact met recherche gezocht

aandacht aan besteden
3. wil herhaling voorkomen geen oplossing
4. schade niet vergoed

inspanning enkele gesprekken niet verwezen

p-kenmerken vrouw, 24 jaar, Nederlands gescheiden, huisvrouw

achtergrond

cliënt,heeft geen behoefte
aan verdere hulp

ex-echtgenoot

gebeurtenis man wilde kind meenemen bedreiging met mes incidenteel

gevolgen gekneusde enkel

politie buren hebben politie opgebeld interventie

problemen 1. wil niet meer naar huis
.

ondergebracht bij haar zuster

de daders zijn opgebracht

inspanning 1 gesprek niet verwezen afgerond
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p-kenmerken vrouw, 39 jaar, Nederlands gescheiden ex-echtgenoot -

achtergrond jarenlang ruzie, man gedraagt zich regelmatig agressief

gebeurtenis man en vrouw mishandelden regelmatig
elkaar

gevolgen - schade aan meubilair zoontje is uit
huis geplaatst

politie man en vrouw hebben samen
aangifte gedaan

problemen 1. praten gepraat
2. wil dat de man niet

meer binnen kan komen ander slot aangebracht
3. assistentie bij verwijdering man kwam niet op afgesproken tijd

van de spullen van de man

inspanning vele gesprekken niet verwezen afgerond: de ruzie is
weer bijgelegd

p-kenmerken vrouw, Nederlands gescheiden, werkt ex-echtgenoot

achtergrond ze werkt nog in zijn café

gebeurtenis ruzie

gevolgen - schade aan meubilair

mishandeling

politie aangifte gedaan

problemen 1. uitpraten

inspanning enkele gesprekken

gepraat

niet verwezen vrijwilliger ziet af van
verdere hulpverlening

p-kenmerken vrouw, 20 jaar, Nederlands samenwonend, werkloos vriend

achtergrond kraakpand

gebeurtenis ruzie mishandeling incidenteel

gevolgen overal blauwe plekken, geen
losse tanden

politie aangifte gedaan

problemen 1. geen geld voorschot gekregen
2. wil vriend niet meer zien extra sloten aangebracht

angst voor herhaling

inspanning . enkele gesprekken niet verwezen afgerond

p-kenmerken vrouw, 32 jaar, Nederlands samenwonend, huisvrouw vriend

achtergrond haar vriend heeft nog een andere vriendin

.gebeurtenis - mishandeling

gevolgen kapotte rug, blauwe plekken geen'

politie was van plan aangifte te doen,
maar zag daar van af

regelmatig .

zeer nerveus

problemen 1. praten gepraat
2. opname geregeld in vrouwenopvangcentrum
3. gesproken met vriend

inspanning vele gesprekken lopende contacten met overgenomen door
maatschappelijk werk - vrouwenopvang
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p-kenmerken vrouw, 29 jaar, Nederlands gescheiden, werkt parttime inwonende vriend

achtergrond zij wil de relatie verbreken, omdat haar vriend voortdurend dronken is

gebeurtenis - mishandeling

proces-verbaal opgemaakt

gevolgen . kneuzingen schade aan meubilair angst voor herhaling

politie aangifte gedaan

problemen 1. uitpraten gepraat

regelmatig

inspanning 1 gesprek niet verwezen

p-kenmerken vrouw, 31 jaar, Nederlands gescheiden, uitkering

achtergrond zij zelf is alcoholiste en,treitert haar vriend regelmatig

gebeurtenis - mishandeling

gevolgen licht letsel

politie aangifte gedaan maar later
ingetrokken

problemen 1.

vriend

incidenteel

zij is voor haar alcoholprobleem in een kliniek opgenomen

inspanning enkele gesprekken verwezen afgerond

p-kenmerken vrouw, 45 jaar, Nederlands gescheiden, uitkering vriend

achtergrond zij wilde de relatie verbreken, omdat de vriend regelmatig dronken en agressief is

gebeurtenis , vriend wordt niet binnengelaten bedreiging met geweld incidenteel

gevolgen geen letsel kapotte ruit, geforceerd slot angst, slaapt dikwijls elders

politie politie gewaarschuwd interventie

problemen 1. schulden aan vriend GSD geeft geen voorschot
2. heeft geen woonruimte zij krijgt urgentieverklaring

Inspanning enkele gesprekken verwezen afgesloten

p-kenmerken vrouw, Nederlands ongehuwd, werkt ex-vriend

achtergrond zij heeft de relatie verbroken omdat hij een crimineel verleden bleek te hebben
en heeft inmiddels een nieuwe vriend.

gebeurtenis schriftelijke bedreiging met de meerdere malen
dood

gevolgen geen geen angst voor het uitvoeren
van het dreigement

politie aangifte gedaan

problemen 1. preventieve maatregelen advies gegeven om ex-vriend zoveel mogelijk te mijden
2. politie ingelicht

inspanning enkele gesprekken niet verwezen afgerond

p-kenmerken vrouw, Nederlands

achtergrond

ex-vriend

gebeurtenis - mishandeling incidenteel

gevolgen hoofdletsel, 6 weken ziekenhuis

politie

problemen 1. wordt nog steeds vrijwilliger ziet geen mogelijk-
, lastig gevallen heden om te helpen

inspanning 1 gesprek niet verwezen afgerond
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p-kenmerken vrouw, Nederlands ongehuwd, werkt ex-vriend

achtergrond zij heeft de relatie verbroken, toen bleek dat haar vriend een heroïneverslaafde was

gebeurtenis - . mishandeling

recherche ingeschakeld o , m te bemiddelen

gevolgen lichte kneuzingen geen angst om alleen over
straat te gaan

politie aanklacht ingediend

problemen 1.

inspanning 1 gesprek

verwezen

p-kenmerken vrouw, 52 jaar, buitenlands gehuwd, werkt parttime echtgenoot

achtergrond echtgenoot maakt regelmatig ruzie en is vaak dronken

gebeurtenis dronkenschap mishandeling en brandstichting regelmatig

gevolgen schaafwonden schade aan meubilair angst

politie buren hebben politie interventie man meegenomen naar
ingeschakeld bureau

problemen 1. wil echtscheiden, contact opgenomen met bureau voor rechtshulp
2. contact opgenomen met GSD voor bijstandsuitkering
3. voor persoonlijke verblijfsvergunning naar vreemdelingenpolitie

geweest
4. wil een volledige baan meegeholpen met zoeken

inspanning enkele gesprekken

p-kenmerken vrouw, 21 jaar, buitenlands gehuwd, werkt

achtergrond man slaat haar regelmatig omdat ze geen kind kan krijgen

gebeurtenis - mishandeling

gevolgen blauw oog, kneuzingen geen

politie aangifte gedaan

incidenteel

afgerond

echtgenoot

regelmatig

angst

problemen 1. wil echtscheiden contact opgenomen met bureau voor rechtshulp
2. contact opgenomen met GSD voor uitkering
3. tijdelijke verblijfsvergunning geregeld
4. contact opgenomen met rayonagent

Inspanning enkele gesprekken verwezen afgerond omdat zij weer
terug is bij echtgenoot

p-kenmerken vrouw, 25 jaar, buitenlands gehuwd, huisvrouw

achtergrond regelmatige ruzies,. waarbij ze elkaar te lijf gaan

gebeurtenis - mishandeling

gevolgen kneuzingen,•bloeduitstortingen

politie aanklacht ingediend

problemen 1. uitpraten

inspanning enkele gesprekken

echtgenoot

regelmatig

angst voor herhaling

gesprek gearrangeerd met man en vrouw samen

verwezen naar reclassering cliënt breekt de contacten af
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p-kenmerken vrouw, 21 jaar, buitenlands samenwonend, werkt

achtergrond regelmatig ruzies

gebeurtenis - mishandeling

vriend '

regelmatig

gevolgen letsel aan gezicht,;brand- geen angst om alleen naar
wonden, kneuzingen buiten te gaan

politie aangifte gedaan proces-verbaal opgemaakt dader is 4 dagen vastgehouden

problemen 1. uitpraten gepraat
2. wil andere woning contact opgenomen met woningzaken
3. preventiemaatregelen ander slot op de deur aangebracht
4. bij de politie over de strafzaak informatie ingewonnen

inspanning vele gesprekken lopende contacten met
maatschappelijk werk' -

contact gestopt

p-kenmerken vrouw, Nederlands gehuwd, huisvrouw zoon

achtergrond voortdurende problemen met zoon die aan drugs is verslaafd

gebeurtenis onenigheid over zijn vriendin bedreiging met mes regelmatig

gevolgen geen schade aan meubilair angst

politie - - • , -.

problemen 1. wil professionele hulp contact gelegd met CAD
i.v.m. drugproblemen van zoon

Inspanning enkele gesprekken verwezen hulp afgerond

p-kenmerken man, 75 jaar, Nederlands samenwonend, uitkering buren

achtergrond regelmatig geluidsoverlast

gebeurtenis man uit ongenoegen over lawaai mishandeling

gevolgen blauw oog

politie aangifte gedaan

schade aan kleding en bril

incidenteel

- houdt zich met
burenruzie bezig

problemen 1. wil schadevergoeding buren zijn niet bereid te vergoeden.
2. het lukt niet om een gesprek tussen beiden te arrangeren

inspanning enkele gesprekken niet verwezen . hulpverlening stopt

p-kenmerken man, 55 jaar, Nederlands gehuwd, werkt buurman

mishandeling incidenteel

achtergrond regelmatig geluidsoverlast

gebeurtenis

gevolgen blauw oog

politie

problemen 1. de gemoederen van beide buren gekalmeerd
2. adviesgegeven om herhaling te voorkomen

inspanning enkele gesprekken niet verwezen afgerond

103



p-kenmerken man, 27 jaar, Nederlands gescheiden, WAO

achtergrond onenigheid over woningruil

gebeurtenis - bedreiging

gevolgen geen

politie

geen

problemen 1. uitpraten gepraat
2. geldproblemen GSD geeft geen voorschot

kennis

incidenteel

inspanning enkele gesprekken verwezen naar er wordt geen -
maatschappelijk werk oplossing gevonden

p-kenmerken vrouw, 52 jaar, buitenlands weduwstaat, huisvrouw kennis

achtergrond problemen over financiële zaken met haar zaakgemachtigde (zij zelf is analfabeet)

gebeurtenis - mishandeling regelmatig

gevolgen blauwe plekken - durft niet alleen op
straat te komen

politie

problemen 1. uitpraten zij durft weer alleen naar buiten
2. financiële problemen opgelost m.b.v. notaris
3. gesprek met psychiater georganiseerd
4. gesproken met de kennis

inspanning enkele gesprekken verwezen afgesloten

p-kenmerken vrouw, 16 jaar, Nederlands ongehuwd, scholier

achtergrond onenigheid op school

. 2 klasgenoten

gebeurtenis - van de trap af geduwd incidenteel

gevolgen gebit beschadigd

politie' klacht ingediend - heeft daders op bureau
een standje gegeven

problemen 1. wil schadevergoeding de verzekering van de school vergoedt de schade

inspanning 1 gesprek niet verwezen % afgerond

p-kenmerken vrouw, 70 jaar, Nederlands weduwstaat, huisvrouw bekend van gezicht

achtergrond

gebeurtenis vrouw werd naar huis gebracht aanranding incidenteel

gevolgen bloedingen, ziekenhuisopname schade aan kleding, kunstgebit angst, durft de deur
niet meer te openen

politie aangifte gedaan dader aangehouden

problemen 1. advocaat ingeschakeld om schadevergoeding te regelen
2. - GSD benaderd voor een voorschot voor nieuw kunstgebit

inspanning enkele gesprekken niet verwezen - afgerond
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p-kenmerken man, 20 jaar, Nederlands ongehuwd, scholier

achtergrond

geen relatie

gebeurtenis dader (buitenlander) mishandeling incidenteel
voelde zich beledigd

gevolgen messteken in borst en lies schade aan kleding geen

politie aangifte gedaan - dader is bekende
van politie

problemen wil schadevergoeding schadevergoeding geregeld bij bijstand

inspanningen . enkele gesprekken niet verwezen

p-kenmerken man, 32 jaar, Nederlands gehuwd, uitkering

achtergrond werkzaam in een jongerencafé

gebeurtenis onenigheid met drugsverslaafde mishandeling

afgerond

geen relatie

incidenteel

gevolgen messteken in arm schade aan kleding arbeidsongeschikt

politie aangifte gedaan proces-verbaal opgemaakt - dader veroordeeld

problemen 1. financiële schulden beroep op schadefonds gedaan
2. bij politie over de zaak geïnformeerd
3. voorschot gekregen voor nieuw meubilair

inspanning enkele gesprekken verwezen
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