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Oog voor het slachtoffer
Waar vroeger de belangen van slachtoffers nog constant onder de aandacht
moesten worden gebracht, zijn de rechten nu wettelijk verankerd. Toch betekent
dit niet dat we er al zijn. Het is nog steeds een uitdaging om de positie van het
slachtoffer in het hart, hoofd en handelen te krijgen van iedereen die een rol
speelt in het strafrecht.
De ZSM-tafels zijn een krachtig instrument om dit ideaal concreet te maken.
Aan deze tafels is alle expertise aanwezig: Politie, Openbaar Ministerie, Slachtofferhulp Nederland, Reclassering Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming
en andere partners beslissen na een misdrijf wat de meest betekenisvolle
interventie is.
In dit magazine treft u volop inspiratie uit de praktijk van de ZSM-tafels. Van een
interview met Jeroen Steenbrink (landelijk portefeuillehouder Slachtofferzorg OM)
tot de ervaringen van mensen die helaas slachtoffer werden van een misdrijf.
En van een menukaart vol betekenisvolle interventies tot concrete verbeterpunten
© april 2015
Dit magazine is een eenmalige gezamenlijke uitgave van het Openbaar Ministerie,
Slachtofferhulp Nederland en de Politie mogelijk gemaakt door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
redactieraad Nathalie de la Cousine (Openbaar Ministerie) / Harriët Koelewijn (Slachtofferhulp Nederland) /
Sandra Slaghekke (Politie) / Jon Balen (coördinator slachtofferloket) / Anne Hoeksema (Openbaar Ministerie)

en cases uit de praktijk.
Dit magazine heeft als doel u te stimuleren om oog te hebben voor het slachtoffer.
Met andere woorden: neem het slachtoffer serieus en denk niet voor het slachtoffer, maar vraag het aan het slachtoffer.

teksten Marc Mijer / Sonja Leferink / Marjolein Kampijon / Marianne Heuvelmans
beeld Marco Magielse / Hans Verleur / Gerlinde Schrijver / Recoverling
concept, ontwerp en realisatie www.colombo.nu
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Jeroen
S te e n b r i n k

Wij richten ons
op de dader en
staan voor het
slachtoffer

april 2015
tekst
Marc Mijer

Klassieke focus
op dader verschuift
structureel
Jeroen Steenbrink, plaatsvervangend Hoofdofficier van justitie in
Noord-Holland en binnen het OM landelijk portefeuillehouder Slachtofferzorg, legt uit wat hiervan het belang is voor individu en maatschappij.
En waarom hij zich hier persoonlijk bij betrokken voelt.
Jeroen Steenbrink landelijk portefeuillehouder Slachtofferzorg OM

S

inds enige jaren pakken politie,
OM en ketenpartners veelvoorkomende criminaliteit aan met
ZSM: Zorgvuldig Snel Maatwerk.
Aandacht voor het slachtoffer
neemt daarbij een belangrijke plaats in. De
klassieke focus op de dader is daarmee structureel aan het verschuiven. Het doel is een
‘betekenisvolle afdoening’ voor het slachtoffer.
Wanneer is een afdoening voor het slachtoffer betekenisvol? “Als hem recht wordt
gedaan. Dat wil zeggen: verstrekking van
informatie, een correcte bejegening en een
vorm van compensatie voor de schade die
hij heeft geleden. Daarnaast moet er sprake
zijn van persoonlijk contact. Het OM is altijd
een brieven schrijvende instantie geweest.

Dat moet echt anders. Daarom gaan we
steeds vaker daadwerkelijk in gesprek met
slachtoffers. Als OM richten wij ons op het
opsporen en straffen van daders, maar wij
stáán voor het slachtoffer. Recht doen en
persoonlijk contact moeten hem het gevoel
geven dat dit in woord en daad ook echt
gebeurt. Dán is er sprake van betekenisvolle
afdoening voor het slachtoffer.”
Welke partijen zijn daar bij betrokken?
“Politie, OM, Slachtofferhulp Nederland,
de reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming. Er zijn door het hele land
ZSM-ruimtes ingericht waar deze partijen
met elkaar samenwerken. Daarmee zijn de
losse schakels van het proces aan elkaar
geklonken. Vroeger kwam je als slachtoffer
na het doen van aangifte in een dikke mist
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Jeroen Steenbrink
geeft leiding aan het
project Doorontwikkeling Slachtofferzorg
in ZSM.

terecht. Je hoorde lange tijd niets. Nu word
je, zodra een verdachte is aangehouden,
direct gebeld en ingelicht door Slachtofferhulp Nederland. Het slachtoffer voelt zich
daardoor serieus genomen.”

I k v i n d d at we
he t s t r a f rec ht
m o e t e n p olijs ten,
he t p e r soonlijk
m o e t e n m ak en

Welke rol speelt u hier zelf in? “Ik geef
leiding aan het project ‘Doorontwikkeling
Slachtofferzorg in ZSM’. Daarnaast draai ik
als officier van justitie af en toe ZSM-diensten. Op die momenten werk ik dus concreet
mee aan de ZSM aanpak. Dan is het ook aan
mij om voldoende aandacht aan de slachtoffers te geven. En reken maar dat ik dat doe.”
Waar komt uw grote betrokkenheid bij dit
onderwerp vandaan? “In mijn begintijd als
officier van justitie zat ik op een kamer bij
de collega die de zaak Joes Kloppenburg behandelde. Die jongen was doodgeslagen toen
hij in het uitgaansleven in de bres sprong
voor iemand anders die klappen kreeg. Naar
aanleiding daarvan werd de term ‘zinloos
geweld’ uitgevonden. De betreffende collega
gaf veel aandacht aan de nabestaanden van

Joes. Ik maakte van nabij mee hoe waardevol
dat was en zag dat het sterk raakte aan de
zingeving van ons werk. Dat is voor mij een
enorme bron van inspiratie geweest. In de
jaren daarna heb ik steeds vaker gemerkt dat
je als officier van justitie het verschil kunt
maken. Jij bent in de positie om er te zijn
voor het slachtoffer. Dat heeft eigenlijk niets
te maken met de wet, maar met hoe je in het
leven en in je vak staat.”
Maar voor het OM vormt het strafrecht toch
het belangrijkste gereedschap? “Het strafrecht is een ruw instrument, met scherpe
kanten. Als slachtoffer raak je snel de regie
kwijt. Ik vind dat we het strafrecht moeten
polijsten, het persoonlijk moeten maken.
Slachtoffers zijn mensen van vlees en bloed,
die iets heel vervelends hebben meegemaakt.
Ze mogen van ons verwachten dat wij ons
echt verdiepen in de zaak én in hen als persoon. Ze hebben er recht op dat wij ons beste
beentje voor zetten. Concreet betekent dat
vooral: ga het persoonlijke gesprek aan. Denk
niet voor het slachtoffer, maar vraag gewoon
hoe hij zelf tegen dingen aankijkt. Als officier van justitie kun je bijvoorbeeld denken
dat ontslag uit voorlopige hechtenis geen
goed idee is. Maar een slachtoffer vindt het
misschien best, zolang het gekoppeld is aan
een contactverbod. Je kunt op die manier tot
andere afdoeningen komen, die misschien
voor alle betrokkenen beter zijn. Kortom;
betekenisvol.”
Dus betekenisvol afdoen kan alle partijen
ten goede komen? “Dat kan, maar hoeft niet
altijd zo te zijn. Het wil bijvoorbeeld niet zeggen dat het slachtoffer per se het volle pond
krijgt. Maar er is wel naar hem geluisterd
en hij heeft wel invloed gehad op de uit-

april 2015

9

Het l i jken
kl ei n e d i n g en,
ma a r d i e
ku n n en
h ar d aan ko men
komst. In mijn ervaring zijn slachtoffers in
veel gevallen opmerkelijk mild. Die dader
hoeft niet zo nodig aan de hoogste boom opgeknoopt te worden. Een schadevergoeding
en een oprecht excuus: dát is wat mensen
vaak willen. Voor de dader kan dat ook
positieve gevolgen hebben. Een afdoening op
die manier verhoogt de kans op innerlijke
acceptatie en verkleint de kans op herhaling.
Zeker als er een slachtoffer-dadergesprek
is geweest. Het komt regelmatig voor dat
partijen elkaar kennen en elkaar weer zullen
tegenkomen. Na een betekenisvolle afdoening kunnen ze verder.”
De focus van OM en ketenpartners is dus
meer dan voorheen gericht op slachtoffers.
Heeft dat ook een maatschappelijke
impact? “Zeker. Per jaar handelen we inmiddels tienduizenden zaken af met de ZSM
werkwijze en de bijbehorende aandacht
voor slachtoffers. Al die mensen, en al hun
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slachtoffer aan het woord

familie, vrienden en kennissen, merken dus
dat het justitiële apparaat daadwerkelijk
oog voor hen heeft. Dat verspreidt zich als
een olievlek. Het verhoogt het vertrouwen in
ons en in de overheid in het algemeen. Hoe
belangrijk dat is, zien we in landen waar dat
vertrouwen tanende is.”
Kun je stellen dat deze aanpak de legitimatie
van justitie en overheid versterkt? “Absoluut.
Maar ik zie het ook als een morele kwestie.
Het OM heeft een monopolie op het maken
van strafrechtelijk inbreuk op het leven van
burgers: ‘u moet uw rijbewijs inleveren’, ‘u
krijgt een boete’, ‘wij sluiten u op’. Dat is
nogal wat. Het schept de plicht om het goed
te doen, richting de dader maar zeer zeker
ook richting het slachtoffer.”
Waar staan we momenteel; wint de
betekenisvolle afdoening voor slachtoffers
in voldoende mate terrein? “Slachtoffers
in Nederland krijgen steeds meer rechten.
Die ontwikkeling is vooral ingezet met de
invoering van de Wet Terwee, in 1995.
Nadien zijn er meerdere wetten ingevoerd,
die de positie van slachtoffers versterken en
hun spreekrecht verruimen. Zoals in januari
2011 de Wet Versterking Positie Slachtoffers.
En in 2015 volgt ook nog Europese regelgeving. Deze trend zie je terug in het
juridisch onderwijs, in de advocatuur, in de
organisatiegraad van slachtoffers en natuurlijk ook in ZSM. Dit alles leidt er toe dat de
betekenisvolle afdoening voor slachtoffers
flink toeneemt.”

Betekent dit dat de emancipatie van slachtoffers voltooid is? “Zo voelen zij dat niet.
De dagelijkse praktijk is niet altijd op orde.
Slachtoffers hebben, in tegenstelling tot
daders, in veel rechtszalen geen vaste plek.
Ze zitten soms dus naast familie van de
verdachte. En als ze zich bij de bode melden,
staat de zaak op naam van de verdachte. Het
lijken kleine dingen, maar die kunnen hard
aankomen. Daarnaast constateer ik dat nog
niet alle medewerkers in de keten de slachtoffers voor op het netvlies hebben staan.
Maar daar wordt aan gewerkt, op allerlei manieren. Bij het OM hebben we het programma ‘Oog in Oog’, dat al onze medewerkers
stimuleert om eens naar een zitting te gaan
of om een gesprek met een slachtoffer bij
te wonen. Ook is er in Haarlem onlangs een
rondetafelgesprek georganiseerd tussen vijftig rechters, officier van justitie’s en slachtoffers. Het doel van deze en diverse andere
initiatieven is om ons te verdiepen in de wereld achter de mens. Verder werken we aan
een verbetering van onze eigen processen,
zoals het schrijven van begrijpelijke brieven,
een klantcontactcenter voor telefonische
vragen en een digitaal service-portaal.”
Wanneer bent u tevreden? “Zodra ieder
willekeurig slachtoffer, wiens zaak via de
ZSM werkwijze is behandeld, na afloop zegt:
‘ja, ik voel mij serieus genomen’. En: ‘ja, er is
mij recht gedaan, er is rekening met mij gehouden en de officier van justitie stond voor
mijn belangen’. Als we dat bereiken, is mijn
droom wel zo’n beetje uitgekomen.” ❖

René

wilde degene die de ramen van zijn pannenkoekenhuis had ingetrapt in de ogen kijken
Wat is er gebeurd?
“Een man heeft ’s nachts de ramen van mijn pannenkoekenhuis ingetrapt. Hij is daarbij op heterdaad betrapt door de politie. Ik heb het op bewakingsbeelden gezien en
er persoonlijk geen last van gehad. Behalve dan dat er glasschade was”, vertelt René
Gejas.
Hoe liep het af?
“Toen ik de volgende ochtend op de zaak kwam, lag er een briefje van de politie. Of ik
aangifte wilde doen. Dat heb ik gedaan, en daarna contact gehad met verschillende
instanties. Ik heb daarbij aangegeven dat ik die persoon graag in de ogen wilde kijken,
en de schade vergoed wilde hebben. En dat is gebeurd. Het bleek een student te zijn
die teveel had gedronken. Met schaamrood op de kaken kwam hij langs. Hij bood zijn
excuses aan, en overhandigde mij een envelopje met geld.”
Tevreden?
“Ja. Dit is een prima manier om dit soort lichte vergrijpen op te lossen. Ik heb gekregen
wat ik wilde en er verder geen extra kosten aan gehad.”

R ené

Hij bood zijn excuses aan,
en overhandigde mij een
envelopje met geld

11

12
tekst
Marc Mijer

IMPACT

interview

fotografie
Hans Verleur

DE VOLGENDE STAP

De les van 10 zaken
De ZSM projectgroep van Politie Noord-Holland heeft tien ZSM zaken met
alle betrokkenen ‘vertraagd teruggedraaid’. Twee hoofdvragen: wat is nou
eigenlijk een betekenisvolle afdoening voor alle partijen, en doen we dan de
juiste dingen om dit tot stand te brengen? Het resultaat: een opmerkelijke
conclusie en concrete verbeterpunten. ZSM 3.0 ‘in the making’.
Jim Gouwen projectleider ZSM van Politie Noord-Holland

A

ls ZSM ketenpartner onderzoekt
Politie Noord-Holland met het
project ZSM Context hoe het
proces verloopt (zie kadertekst)
en hoe het beter kan. “We hebben 34 zaken
vanaf de start gevolgd”, vertelt projectleider
Jim Gouwen. “Dus vanaf de aangifte en het
moment dat het politiebasisteam de verdachte binnen brengt, tot aan de afdoening binnen of buiten het strafrecht. Daarna hebben
we tien zaken vertraagd teruggedraaid. Stap
voor stap kijken: wat gebeurt er? En dat dan
met alle actoren die hier een rol in hebben,
van onze verbalisant tot aan de ketenpartners in de ZSM teams.”
Deze sessies werkten verhelderend; ze maakten alle betrokkenen duidelijk wie wat doet
én brachten enkele interessante leerpunten
aan het licht.

Informatie ontsluiten
Een eerste les was dat er verschillen in opvatting bleken te leven over het doel van ZSM.
Als voorbeeld noemt Gouwen de klassieke
ambitie van de politie (‘boeven vangen’)
versus de natuurlijke doelstelling van Slachtofferhulp Nederland (hulp bieden aan het
slachtoffer). “Als je over zoiets wezenlijks niet

ZSM Context
Dit project analyseert ZSM zaken en richt zich
in een vervolgfase op mogelijke verbeteringen.
‘ZSM Context’ vormt onderdeel van het ‘Kwaliteitsplan OM – Politie’ en maakt gebruik van de
Vanguard Methode (check-plan-do). Zie voor
meer informatie www.vanguardnederland.com.

Jim Gouwen

april 2015
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ZSM werkplaatsen
op één lijn zit, is het natuurlijk lastig om
elkaars processen goed te laten aansluiten.
Dus de doelstelling van ZSM hebben we nu
volkomen helder bij ieder op het netvlies:
recht doen aan het slachtoffer én de kans
op recidive bij de dader zo klein mogelijk
maken.”
De tweede les was de constatering dat de
informatie over een zaak verspreid aanwezig
is. De betrokkenen beschikken allemaal over
een deel van de informatie en de ontsluiting daarvan richting de ZSM teams is niet
optimaal. Dit doet zich ook voor binnen die
teams zelf. Gouwen: “Nu weten alle partijen
dat ze hier dus veel alerter op moeten zijn.
Hebben we alle informatie verstrekt, maar
ook: hebben we alle informatie opgehaald?
En zo niet, pak de telefoon.”

een wijkagent allemaal weet. “Hij beschikt
over een schat aan kennis”, aldus Gouwen.
“De wijkagent kent de familie van een dader
of slachtoffer, heeft contact met scholen en
andere organisaties. Dat levert veel informatie op, die echter niet altijd in het systeem
terecht komt. Daar zijn we nu dan ook mee
aan het werk. We willen alle informatie bundelen en op het juiste moment op de ZSM
tafel neerleggen.”
Na het vertraagd terugdraaien van de tien
zaken, volgde een opmerkelijke conclusie:
als alle informatie wél beschikbaar was
geweest, was de afdoening in negen gevallen
anders geweest. “Dat betekent niet”, benadrukt Gouwen, “dat de afdoening juridisch
niet goed is geweest. Maar het had nog betekenisvoller kunnen zijn.”

Waterdicht contact

9 van de 10 anders?

Intentie van het slachtoffer

Een voorbeeld van informatie die niet altijd
tot de ZSM teams doordringt, is datgene wat

Het project ZSM Context bevindt zich momenteel in de fase dat een begin wordt gemaakt
met de eerste verbeteringen. “Met betrekking tot de focus op het slachtoffer, gaan
we experimenteren met een andere intake”,
licht Gouwen toe. “We hebben namelijk ook
nog met zes slachtoffers gesproken. Daar
kwam uit naar voren dat ze vaak helemaal
niet de intentie hebben om tot een strafzaak
te komen. Ze hebben een probleem, en wij
moeten ze helpen om dat op te lossen.”
Dat betekent dat bij het eerste contact tussen
politie en slachtoffer niet op de automatische piloot naar een aangifte moet worden
toegewerkt. Dat vergt een ander perspectief
bij de medewerkers. “We moeten leren om
echt door te vragen, zodat we de bedoeling
van een slachtoffer echt doorgronden.
Dat geldt trouwens niet alleen voor onze
mensen, maar ook voor medewerkers van
Slachtofferhulp Nederland.”

Een andere verbetering heeft betrekking
op de afdoening zelf en krijgt vorm in een
steviger verbinding met andere partners die
een rol kunnen spelen in de hulpverlening,
zoals de gemeente en het Veiligheidshuis.
“Als je met hen meer contact hebt, kun je
beter bepalen welke afdoening goed genoeg
is”, verklaart Gouwen. “Met daarbij steeds
het tweeledig doel voor ogen: recht doen aan
slachtoffer en maatschappij, en de kans op
recidive van de dader minimaliseren. Dat
bereik je eigenlijk alleen als je de oorzaak
van het probleem neutraliseert. En de kans
daarop is groter als je er meer betrokken
partijen en/of instanties bij kunt halen. In
feite krijg je dan een soort ‘ZSM Plus’, zoals
dat in Rotterdam bestaat.”

We wil l en a l l e
in for ma tie
bun delen e n o p
he t juis te m o m ent
op de ZSM ta fel
ne er l eggen

De verdere communicatie met slachtoffers
blijkt ook vaak beter te kunnen. Gouwen
geeft een voorbeeld. “Een gestolen laptop
werd teruggevonden. Het slachtoffer dacht:
mooi, dan hoef ik geen alternatief te regelen.
Alleen duurde het vervolgens nog drie weken
voordat hij het apparaat terug kreeg, zonder
dat hij daarvan op de hoogte was gesteld. In
zo’n geval krijgt een in beginsel positieve
afloop toch een negatief stempel. De les is:
als een slachtoffer niet of niet meer in contact staat met Slachtofferhulp Nederland,
welke ketenpartner communiceert dan wel
met hem? Die vraag moeten wij ons stellen,
want dat contact moet eigenlijk waterdicht
zijn. Daar gaan we ook aan werken.”

Meer partners

Jong proces
Het project ZSM Context is op stoom om het
ZSM proces te verbeteren. Dat wil echter
niet zeggen dat ZSM tot nu toe niet deugt.

Reclassering Nederland en het Openbaar Ministerie zoeken samen naar mogelijkheden meer
contextgericht te werken in de ZSM Werkplaatsen. In de regio’s Noord- en Midden-Nederland
bekijken reclasseringswerkers en officieren van
justitie samen welke mogelijkheden hiervoor
zijn. Meer weten? Neem contact op met Karin
Klaassen van de Verslavingsreclassering.
K.klaassen@svg.reclassering.nl

Workshops betekenisvolle
interventies
In de regio Midden-Nederland zijn workshops
gehouden voor medewerkers van de betrokken ketenpartners aan de ZSM-tafel. Tijdens
de workshop kregen de deelnemers casussen
voorgelegd met de opdracht om drie interventies
(waarvan ten minste twee creatief) te bedenken
waarbij het belang van het slachtoffer wordt
meegenomen. De deelnemers wisselden daarbij
van rol (andere organisatie). Voor meer informatie kun je terecht bij Reinoud den Haan.
r.den.haan@om.nl

Integendeel, stelt Gouwen. “ZSM is een jong
proces, dat pas enkele jaren bestaat. Toch
worden er landelijk zo’n 250.000 zaken
per jaar mee afgedaan. Dat is toch echt al
heel wat. Maar het is logisch dat je in zo’n
pril stadium de systemen en processen nog
gaat bijslijpen. Er zijn meerdere partijen bij
betrokken, en die moeten elkaars taal leren
spreken. Dit project van ons, en soortgelijke
projecten bij de ketenpartners, vormen in
feite de volgende stap om de ZSM aanpak te
verdiepen en te verbeteren. En dat zal leiden
tot meer echt betekenisvolle afdoeningen.” ❖
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Creatief denken
Marjolein Kampijon begeleider creatieve sessies OM

C

“Wees creatief” of “we zouden dit creatief
moeten afdoen”, zijn uitspraken die iedereen
wel eens hoort of gebruikt. Maar wat is dat
dan en hoe moet je dat doen? Bij ‘creatief’
denken mensen al gauw dat het synoniem
is voor ‘apart’ of ‘heel erg anders’. Dat hoeft
niet altijd zo te zijn.

reatief denken betekent dat je
buiten je vaste denkkader stapt en
een nieuw denkkader ontwikkelt.
We denken altijd in ons eigen
denkkader en dat betekent dat je
ook telkens automatisch dezelfde richting op
denkt. Vergelijk het met een rotonde waar je
op zit en niet af kunt. Met bepaalde instrumenten kun je wel een uitstapje van die
rotonde maken en kom je tot nieuwe ideeën
of giet je oude ideeën in een nieuw jasje.
Door in een groep creatief te denken, kun
je elkaar helpen in dat proces, maar je kunt
ook in je eentje proberen om een probleem
op een andere manier te benaderen. Creatief
denken kan helpen om tot een betekenisvolle interventie te komen.
Vraag je bijvoorbeeld eens af “hoe zou een
crimineel het probleem oplossen?”, “wat zou
je doen als er geen (financiële/praktische/systeem) belemmeringen waren?” of “kijk eens
door de ogen van het slachtoffer om te bedenken hoe diegene het opgelost zou willen
zien.” Als iemand een ruit heeft vernield bij
de buren, maar toevallig ook glaszetter blijkt
te zijn, dan zijn betrokkenen misschien het
meest gebaat bij een nieuwe ruit en excuses.
Bij creatief denken gaat het er om dat je
zoveel mogelijk ideeën weet te genereren.
Ideeën waar je mee verder kunt werken en
waarbij je niet gelijk beren op de weg ziet:
denk niet gelijk dat het niet kan, zelfs in de

meest absurde ideeën zit een kerngedachte
waar je iets mee kunt. Als je een lijst met
ideeën hebt, kies je vervolgens bijvoorbeeld
het beste en het meest absurde idee eruit.
Met die twee ga je vervolgens verder aan
de slag. Vraag je af hoe je deze ideeën kunt
realiseren, ook het absurde. Wat is de kerngedachte en hoe kun je daar weer op door
gaan? Zo kun je het langzaam uitwerken tot
een concrete actie.
Als je hier zelf mee aan de slag wilt, houd je
dan wel aan de belangrijkste spelregel van
creatief denken: uitstel van oordeel. Geen
‘ja, maar..’ of ‘dat kan toch niet’, ‘dat is te
duur’, etc.. Begin maar eens met bedenken
dat alles kan!
Binnen het OM is er een groep van
22 collega’s opgeleid tot begeleider van
creatieve sessies. Zij kunnen intern
groepen begeleiden om op een andere
manier naar een vraagstuk te kijken en
oplossingen te genereren. Heb je vanuit
het OM, of vanuit je ketensamenwerking
waar het OM deel van uit maakt, ook een
vraag waar je mee aan de slag zou willen?
Op ZoOM (intranet van het OM), onder
OM2020, staan de collega’s vermeld die
benaderd kunnen worden. Als je niet op
ZoOM kunt, kun je dit via je betrokken
OM-collega doen. ❖
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Menukaart betekenisvolle interventies
Een van de doelen van ZSM is om met elkaar te komen tot betekenisvolle interventies. Een interventie is betekenisvol wanneer rekening wordt
gehouden met de omstandigheden, context en belangen van slachtoffers,

M

idden in de nacht wordt een man
door de politie betrapt terwijl hij
graffiti spuit op een muur bij de
H&M. Op het bureau ondervraagt
de politie de verdachte. Hij vertelt dat
graffity-art een hobby van hem is en zijn
actie niet gericht was tegen de H&M. De
filiaalhouder van de H&M is vooral gebaat
bij een schone muur in verband met het
winkelend publiek. In overleg met dader en
slachtoffer wordt afgesproken dat verdachte
de muur de volgende ochtend voor openingstijd heeft gewit en de verf hiervoor zelf zal

GRAFFITY
betalen. Het slachtoffer geeft aan zeer tevreden te zijn met deze oplossing: de muur
is op tijd schoon en de dader heeft hier zelf
voor gezorgd. De filiaalhouder geeft aan het
gevoel te hebben dat daders van diefstallen
in zijn filiaal en graffity-spuiters er normaal
gesproken veel te makkelijk mee weg komen.
Omdat er in het winkelcentrum veel overlast
is door graffity neemt de de betrokken
beoordelaar contact op met de gemeente
om te bespreken of er mogelijkheden zijn
om graffityplekken vrij te geven en wellicht
een tentoonstelling te organiseren.

verdachten én de maatschappij. Dat betekent het leveren van maatwerk,

SCHADEHERSTEL

zowel binnen als buiten het strafrecht en door het eventueel inzetten van

Het herstellen van de schade door de verdachte kan een mogelijke interventie zijn.
Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van
graffiti op een muur of het herstellen van een
vernield tuinhek. Belangrijk bij het herstellen
van schade is dat er duidelijke afspraken
worden gemaakt met het slachtoffer en de
verdachte over het tijdstip van het herstellen,
de te leveren kwaliteit en de controle hiervan.
Herstellen van de schade kan een mogelijkheid zijn bij een voorwaardelijk sepot.

meerdere interventies tegelijkertijd. Interventies die zinvol zijn voor alle
betrokkenen, zonder daarbij concessies te doen aan snelheid en doorlooptijden. De interventie lijkt het meest effectief als deze plaats vindt voordat
de officier het besluit neemt binnen de ZSM periode van 7 dagen.
door Marianne Heuvelmans
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illustratie
Gemma Pauwels

MEDIATION
Een officier van justitie kan binnen ZSM –
als het slachtoffer en de verdachte beiden
hebben aangegeven bereid te zijn hieraan
mee te werken – een zaak aanmelden voor
mediation bij een professionele mediator
van bijvoorbeeld het mediationbureau van
de rechtbank of van Slachtoffer in Beeld.
Voorwaarde voor mediation is altijd dat
zowel slachtoffer als dader vrijwillig meewerken. Tijdens de mediation kunnen er ook
afspraken gemaakt worden over het vergoeden van de schade. Het resultaat van de
mediation wordt altijd teruggekoppeld
aan de officier van justitie.
Het is gebruikelijk dat er pas na afronding
van de mediation een definitieve afdoeningsbeslissing wordt genomen door de officier
van justitie. Hierdoor kan de uitkomst van
de mediaton worden meegenomen in de
beslissing.

E

en echtpaar, met kind, ligt in scheiding. Vader en moeder leven al apart.
Voor het kind is een omgangs-		
regeling getroffen. De vader houdt
het kind echter langer bij zich dan afgesproken. De moeder doet daarop aangifte wegens
onttrekking aan het ouderlijk gezag. Vervolgens houdt ook zij het kind langer bij zich.
De vader laat zich niet kennen en doet eveneens aangifte. Het OM moet besluiten of er al
dan niet wordt overgegaan tot een strafzaak.
De vraag is of het strafrecht in deze situatie
wat oplost. De wederzijdse aangifte vormt
een geluk bij een ongeluk. De civielrechtelijke strijd tussen de ouders is namelijk al
dusdanig geëscaleerd, dat ‘een goed gesprek’
voor dit stel geen optie meer leek te zijn.

Nu hangt hen ineens ook een veroordeling
boven het hoofd. Dat geeft vader en moeder
het zetje om toch maar in te stemmen met
het voorstel van het OM tot mediation.
Het OM stuurt de kwestie door naar het mediationbureau en zet de strafzaak zes weken
stil. De hierop volgende mediation bestaat
uit een gesprek met moeder, een gesprek
met vader, en een gesprek met beiden. De
drie bijeenkomsten leiden tot wederzijds
begrip. Beide ouders zien in dat de situatie
uit de hand is gelopen. Ze nemen genoegen
met excuses over en weer en besluiten om bij
het OM verzoeken in te dienen tot het staken
van verdere vervolging. Uiteindelijk neemt
het OM hierover een beslissing.

Een meer dan welkome bijvangst is dat
ze afspreken om ook de echtscheiding
zelf met een mediator te regelen. Dit alles
wordt vastgelegd in een overeenkomst.
Op basis hiervan besluit het OM de strafzaak te seponeren. Het strafrecht biedt
voor bepaalde zaken geen oplossing.
Mediation vaak wel, omdat het een
manier is om partijen er samen uit te
laten komen. Zoals in dit geval.

Het strafrecht biedt voor bepaalde
zaken geen oplossing. Mediation
vaak wel, omdat het een manier is om
partijen er samen uit te laten komen.

Mediation is relevant in zaken waarin slachtoffer én verdachte de behoefte hebben om
zelf bij te dragen aan herstel.
Bijzonderheden
•	Het is mogelijk dat aan de ZSM-tafel wordt
besloten tot dagvaarding en dat vooruitlopend hierop al mediation wordt gestart
(onderdeel pilot).
•	Het kan ook voorkomen dat de zaak vanuit
ZSM naar de rechter gaat en de rechter de
zaak dan alsnog verwijst naar mediation.
Als slachtoffer en bekennende verdachte
daarmee instemmen, nemen het mediationbureau van de rechtbank of Slachtoffer
in Beeld de organisatie van de mediation
op zich.
•	Er bestaat ook een pilot mediation variant
die parallel loopt aan/los staat van het
strafrecht.

21

22

IMPACT

casus

VERKEERSRUZIE

W

anneer een auto een scooter
snijdt ontstaat er een ruzie
tussen beide bestuurders. Daarbij
geeft de scooterbestuurder de
bestuurder van de auto één droge klap..
Slachtofferhulp Nederland benadert het
slachtoffer en de politie de verdachte. Politie
ontbiedt de verdachte op het politiebureau
voor verhoor. Verdachte heeft geen strafblad,
heeft spijt en wil zijn excuses aanbieden.
Politie, OM en Slachtofferhulp Nederland
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DIEFSTAL FOOIENPOT

bespreken de zaak. Verdachte schrijft een
excuusbrief en doet er op eigen initiatief
een GALL & GALL-cadeaubon bij. Slachtofferhulp Nederland checkt bij het slachtoffer of hij hier mee akkoord gaat. De zaak
wordt afgedaan met een voorwaardelijk
sepot met alleen proeftijd.
Het slachtoffer waardeert het persoonlijke
gebaar van de excuusbrief en de cadeaubon
en voor hem is hiermee de kous af.

Ik bedoelde het
niet zo
SCHADEVERGOEDING
Eén van de meest voorkomende
betekenisvolle interventies vanuit
slachtofferperspectief is de mogelijkheid om de schade vergoed te
krijgen. Indien het slachtoffer zijn
of haar schade wenst te verhalen
op de verdachte kan de schade in
korte tijd geïnventariseerd worden.
De hoogte van het schadebedrag
en de tijd die het kost om het
inzichtelijk te maken met bedragen en onderbouwingen worden
meegenomen bij de afdoeningsbeslissing.

EXCUSES
Een van de mogelijke interventies is het
aanbieden van excuus door de verdachte. Dit
kan in de vorm van een brief, met bloemen, in
een gesprek of op een andere wijze. Zowel het
slachtoffer als de verdachte worden hierover
geïnformeerd. Als beiden voor het excuus
openstaan wordt een passende afdoening gekozen zowel binnen als buiten het strafrecht.

Deze interventie is met name toepasbaar bij
‘lichte’ feiten zoals belediging, mishandeling
(droge klap, gering letsel), vernieling, etc.
Belangrijk voor het slachtoffer is de juiste
intentie van de verdachte. Deze interventie
kan vaak gecombineerd worden met andere
interventies.

E

en autistische jongen steelt geld uit
de fooienpot van zijn favoriete snackbar. De medewerkers kennen de 		
jongen; hij brengt regelmatig een
bezoekje aan de snackbar, maar heeft niet
eerder iets gestolen. Slachtofferhulp Nederland belt met de eigenaar van de snackbar.
Die schat de schade op € 30 en wil het bedrag
vergoed hebben. De jongen wil dat ook. In
aanwezigheid van een politie agent pint de
jongen vervolgens € 30 en samen gaan ze
naar snackbar. De jongen betaalt de fooi
terug aan de eigenaar van de snackbar en
zijn medewerkers. De fooienpot is weer
gevuld. De agent meldt dit in het procesverbaal bevindingen terug aan ZSM. De
officier seponeert de zaak onvoorwaardelijk.
De jongen komt nog steeds regelmatig in de
snackbar. De medewerkers van de snackbar
waarderen het erg dat de jongen zelf de
schade is komen betalen.
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BURENCONFLICT

BEMIDDELING

en reeds langer lopend burenconflict is geëscaleerd. De verdachte
heeft het slachtoffer geschopt
toen deze aan het discussiëren was
met zijn vrouw. In het verhoor bekent de
verdachte en verklaart spijt te hebben. De
verdachte is niet bekend bij justitie. Er is
geen (materiële) schade. Uit een gesprek met
de reclassering blijkt dat verdachte bang is
dat hij door het incident geen visum meer
krijgt voor de Verenigde Staten waar familie
woont. Het incident blijkt het gevolg van een
opeenstapeling van ergernissen tussen de
buren en hun wederzijdse kinderen. Nadat
Slachtofferhulp Nederland met het slachtoffer heeft gesproken, worden beide buren op
het bureau uitgenodigd om te kijken of het
onderliggende geschil kan worden opgelost.
Tijdens dit gesprek legt de officier van justitie partijen uit wat er op het spel staat. Ook
wijst hij het slachtoffer er op dat zij niet ge-

Het kan voorkomen dat zowel het
slachtoffer als de verdachte behoefte hebben aan een gesprek. Het
slachtoffer wil bijvoorbeeld weten
of het delict specifiek tegen hem of
haar gericht was. Of slachtoffer en
verdachte kennen elkaar, komen elkaar
regelmatig tegen of er is sprake van een
langer durend conflict. Een gesprek kan
dan helpen om de angel uit het conflict
weg te halen.
Indien zowel slachtoffer als verdachte
voor deze interventie open staan, kan een
bemiddelingsgesprek plaatsvinden onder
leiding van school als het schoolgenoten
betreft; onder leiding van de wijkagent
als het buurtgenoten of bekenden zijn of
onder leiding van de officier van justitie
als de officier vindt dat beiden een
vermaning verdienen. Slachtoffer en verdachte kunnen ook op eigen initiatief in
gesprek gaan. Na de terugkoppeling van
de uitkomst van het gesprek wordt een
passende afdoening gekozen.

heel van onbesproken gedrag is. Vervolgens
tracht de officier van justitie de zaak terug
te brengen naar waar het oorspronkelijk om
begonnen was, de ruzie tussen de kinderen.
Partijen spreken af om in de toekomst sneller de dialoog op te zoeken op het moment
dat er onduidelijkheid is. Zodat mogelijke
meningsverschillen of incidenten voortaan
niet zo uit de hand lopen. Partijen zijn het
er over eens dat vervolging geen toegevoegde waarde heeft in deze zaak. Verdere escalatie van het conflict is voorkomen, de zaak
is geseponeerd en verdachte kan nog steeds
een visum bemachtigen.
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MISLEIDING KERSTGROET KRANTENBEZORGER

T

wee jongens van 15 en 16 jaar uit
Almere gaan op 22 december
langs de deur als krantenbezorger
om een zogenaamde kerstgroet
over te brengen. Aanvankelijk slagen ze in
de opzet hun zakgeld flink aan te vullen.
De meeste mensen geven hen het gebruikelijke geldbedrag
Op den duur lopen de jongens echter
tegen de lamp bij een bewoner die hen
niet herkent als zijn vaste krantenbezorger. De bewoner belt de politie en
de gearriveerde agenten controleerden
de verdachten. Zij vallen door de mand
en worden aangehouden op verdenking
van oplichting.
Na een nachtje cel bekent het duo, doen
afstand van de opbrengst en krijgen van
de officier van justitie een Halt-afdoening
opgelegd. De officier bepaalt dat het
geld naar een goed doel gaat. De buurtbewoners die aangifte deden, hoeven
hun geld niet terug en gaan akkoord met
donatie aan een goed doel. De jongens
hebben in totaal € 109 opgehaald. Dat
bedrag gaat naar de actie Serious Request.

HALT
De officier van justitie kan besluiten een
jeugdige verdachte (12 tot 18 jaar) naar
Halt door te verwijzen, ook voor feiten die
niet in het Besluit aanwijzing Halt-feiten
staan. De OM-strafmaat, de omstandigheden van de jongere, het delict en
de gevolgen daarvan (bijv. aangebrachte
schade) bepalen of een Halt verwijzing
geschikt is. Bij de Haltstraf worden de

ouders van de jongere betrokken en
wordt een jongere geconfronteerd met de
gevolgen van zijn gedrag. Dit kan onder
meer door het vergoeden/herstellen van
schade of het aanbieden van excuus.
Op deze manier kiest de officier van
justitie dus voor betekenisvol afdoen
voor verdachte en slachtoffer.
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TAAKSTRAF VOOR MISHANDELING

n de tram pakt het slachtoffer per abuis
niet de leuning maar de hand van
iemand anders vast. Er ontstaat een
woordenwisseling tussen beide mannen.
Uiteindelijk slaat verdachte het slachtoffer hard tegen hoofd. Op het strafblad van
verdachte staan twee openstaande zaken.
Beide zaken betreft een mishandeling waarin
nog geen beslissing is genomen. Als Slachtofferhulp Nederland contact opneemt met
het slachtoffer blijkt dat het slachtoffer
nadrukkelijk wil dat verdachte voor deze
mishandeling strafrechtelijk vervolgd wordt.
Het slachtoffer vindt het niet normaal dat de
verdachte hem heeft geslagen. Hij is behoorlijk geschrokken en door de klap is zijn bril
gevallen, maar gelukkig is deze niet kapot.
Van materiële schade is dan ook geen sprake.
Het slachtoffer geeft duidelijk te kennen ook
geen behoefte te hebben aan een immateriële schadevergoeding. Hij wil dat verdachte
gewoon met twee woorden moet spreken en
voor de klap strafrechtelijk vervolgd moet
worden. Het OM doet de zaak af met een
taakstraf van 16 uur en een brief om zich
te melden bij de reclassering.
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Bij betekenisvol afdoen geldt:
denk niet voor het slachtoffer,
maar vraag het hem. De behoefte/
wens van het slachtoffer staat
centraal. Ook als dit een ‘klassieke’
interventie betreft.

WERK OP MAAT
De genoemde Interventies bieden aan alle betrokkenen op ZSM
de uitdaging om verder te kijken dan we gewend zijn. Om goed te
luisteren en om aandacht te geven aan de wensen en belangen van
het slachtoffer en de verdachte en om zinvol aan het werk te zijn.
Op ZSM leveren we werk op maat.

ZSM EN JONGEREN

Reiken en raken
Meer jonge slachtoffers bereiken, betrekken en ondersteunen in het
strafproces. Dat vraagt van justitiële - en hulpverleningsinstanties een
extra inspanning. Samengevat in twee woorden: reiken en raken.
ZSM kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.
door Sonja Leferink – onderzoeker en senior beleidsadviseur Slachtofferhulp Nederland

J

ongeren tussen de 15 en 25 worden
vaker slachtoffer van een misdrijf of
ongeval dan enige andere groep. Toch
komen ze veel minder dan andere 		
slachtoffers in beeld bij justitiële - en
hulpverleningsinstanties. Dat komt doordat
ze zelf niet zo snel aan de bel trekken, en
doordat de focus van deze instanties vooral
ligt op jongeren als plegers van misdrijven.
Maar veel jonge slachtoffers hebben, al
zullen ze het niet snel toegeven, wel degelijk
behoefte aan steun, informatie, gerechtigheid, compensatie en herstel. Daar hebben
ze ook recht op.

Beste beentje
Deze specifieke groep slachtoffers is vaak
moeilijk te bereiken. Om de drempel voor
hen te verlagen, moeten Politie, OM, Slachtofferhulp Nederland en andere organisaties
in de keten hun beste beentje voorzetten. De
ZSM-werkwijze biedt hiervoor verschillende
ingangen: het aanpakken van veel voorkomende criminaliteit, een actieve benadering
van slachtoffers, het nadrukkelijk rekening
houden met hun wensen en behoeften,
de mogelijkheden tot betekenisvolle afdoeningen en de snelheid waarmee gehandeld
kan worden.
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Panelonderzoek
In een recent panelonderzoek vroegen we
jonge slachtoffers die geen aangifte hadden
gedaan wat daarbij hun overweging was.
Bijna een derde antwoordde dat ze dachten
dat het geen zin had. Nog eens 17% vond het
te veel moeite. Voor jongeren die wel aangifte
hadden gedaan, was de wens dat de dader
bestraft zou worden de belangrijkste reden.
Bij relatief kleine zaken, zoals eenvoudige
diefstallen, eenvoudige mishandeling (vechtpartijen) of bedreiging, valt voor jongeren de
balans tussen de voor- en nadelen van aangifte vaak negatief uit. Ze schatten de kans heel
laag in dat een dader gepakt wordt, het gestolene terugkomt, of dat de politie überhaupt
iets met de aangifte doet. Daarin verschillen
ze niet zo veel van andere slachtoffers. Dat is
niet zonder reden: aangiftes van veel voorkomende criminaliteit eindigden meestal in
een sepot of op de plank.

Aangenaam verrast
Eén van de doelstellingen van ZSM is om juist
deze vorm van criminaliteit snel en effectief
aan te pakken. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat er een verdachte kan worden
opgepakt. Een belangrijk onderdeel van de
ZSM-werkwijze is de actieve benadering van
slachtoffers door Slachtofferhulp Nederland.
Ze krijgen informatie over de procedure en
ze kunnen hun wensen en eventuele schade
kenbaar maken. De officier van justitie kan
die meenemen in zijn afdoeningsbeslissing.
Medewerkers van Slachtofferhulp ervaren dat
slachtoffers vaak aangenaam verrast zijn als
zij merken dat justitie bezig is met hun zaak.
Dit kan bij jongeren het beeld veranderen dat
de politie (of OM) toch niets voor hen kan of
wil doen. Er gebeurt dus wel wat, en nog snel
ook! Dat werkt drempelverlagend. Ook het

H et geeft de
slac ht offer s
een gevoel
van er k enning

systematisch inventariseren van de gevolgen
van het delict en de wensen en de schade van
slachtoffers, geeft hen een gevoel van erkenning. Hun belang telt mee. Tenminste, als de
officier van justitie daarmee ook daadwerkelijk rekening houdt. In de afdoening kan hij
immers in belangrijke mate tegemoet komen
aan de behoeften van jongeren.

Herstelbemiddeling
Wat zijn die behoeften dan? In het eerder
genoemde onderzoek gaf het gros antwoorden in de trant van: steun, een luisterend
oor, begrip, troost. Maar een redelijk aantal
wilde vooral de gestolen spullen terug.
Schadeherstel is dus zeker een relevant
onderwerp voor jongeren. Interessant was
ook dat een aantal respondenten expliciete
wensen uitte ten aanzien van de dader. Dat
varieerde van ‘wraak nemen’ tot ‘excuses’
en willen weten wie het gedaan had en
waarom.
Een betekenisvolle afdoening, een centraal
aspect van ZSM, kan bij uitstek in dit soort
behoeften voorzien. Misschien weet de
officier wel te bewerkstelligen dat een dader
gestolen spullen teruggeeft. Of vormt een
snelle schadevergoeding een welkome pleister op een fysieke, materiële of psychische
wond. Er valt ook te denken aan beschermingsmaatregelen, zoals een contactverbod.
Gaat het om de relatie tussen slachtoffer en
dader, dan biedt herstelbemiddeling kansen. Slachtoffer-dadergesprekken vormen
een optie als het slachtoffer excuses wil, of
antwoord op bepaalde vragen (waarom ik?),
of aan de dader duidelijk wil maken wat het
misdrijf heeft aangericht. Mediation komt
in beeld als slachtoffer en dader afspreken
hoe de schadelijke gevolgen van het misdrijf
kunnen worden opgelost.
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Meer lezen over jongeren en slachtofferschap?
Download het boek ‘Grenzen in het geding.
Jongeren, slachtofferschap, recht
en hulpverlening’ via http://www.slachtofferhulp.nl/Algemeen/Slachtofferzorg/
bij Publicaties Slachtofferhulp Nederland
of bestel het via communicatie@slachtofferhulp.nl.

Voorwaarde voor een betekenisvolle afdoening is dus vragen naar waar een jong slachtoffer concreet het meest mee zit, en wat hij
of zij ziet als beste oplossing. Dat impliceert
ook het geven van goede informatie over de
procedure en de bijbehorende mogelijkheden. Geen mooi-weer-praatjes, maar informatie in begrijpelijke taal vanuit de onderwerpen die jongeren het meeste raken.

Ambassadeurs
Belangrijk is ook de zorgvuldige afhandeling (executiefase). Dat betekent: het tijdig
terugkoppelen van de afdoeningsbeslissing
aan het slachtoffer, met een goede uitleg. En:
ervoor zorgen dat voorwaarden en afspraken
worden nagekomen. De snelle benadering,
het inventariseren van wensen en de nadruk
op een betekenisvolle afdoening wekken
immers verwachtingen. Als je jongeren daarin teleur stelt, ben je ze voorgoed kwijt. Bij
een eventueel volgend misdrijf denken ze wel
twee keer na voordat ze aangifte doen. En
reken maar dat ze hun negatieve ervaringen met leeftijdsgenoten delen, bijvoorbeeld via social media. Andersom vormen
jongeren met een goede ZSM-ervaring potentiële ambassadeurs. Want jongeren haken
eerder aan op ervaringen en meningen van
leeftijdsgenoten dan op informatie en voorlichting van instanties. Aan ons de uitdaging
om van dit gegeven te profiteren. ❖
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Gerrit Hol

Nathalie van Diggelen

“Wij willen in eerste instantie zo
snel mogelijk een helder beeld
krijgen van wat zich heeft afgespeeld.”

“Als eerste kijk ik of de zaak zich
leent voor een strafrechtelijke
afdoening. Anders geformuleerd:
wat is in dit geval de meest
wenselijke afdoening? Dat hoeft
niet per se een strafrechtelijke
te zijn.”

Natasja van Hoek

Jos van Stee

Slachtofferhulp Nederland

Reclassering Nederland

“Wij hebben een eenzijdig perspectief; vanuit het slachtoffer.
Dus als eerste kijken we of we
alle informatie hebben die nodig
is om een slachtoffer te kunnen
benaderen, om daarna zo snel
mogelijk zijn of haar wensen met
betrekking tot het strafproces in
kaart te brengen.”

“Ik stel drie vragen: kennen we
deze verdachte, wat is er gebeurd
en wie zijn er bij betrokken? Dat
laatste geeft aan dat wij óók
aan het slachtoffer denken. Van
oudsher leek onze aandacht
vooral uit te gaan naar de dader
en diens persoonlijke omstandigheden. Wij kijken echter verder.
Wij willen het plaatje zo compleet
mogelijk krijgen, in de aanloop
naar een optimale oplossing.”

Politie

Wat is het
eerste waar je
aan denkt
wanneer je
een zaak
krijgt
voorgelegd?

31

Stefanie Coenen

Raad voor de Kinderbescherming

“Is de minderjarige in kwestie
bij ons bekend? Als dat zo is,
kunnen wij de ketenpartners van
informatie voorzien vanuit een
pedagogisch perspectief. Dat
wil zeggen dat wij aangeven hoe
het thuis en op school gaat, of er
drugs in het spel zijn, enzovoort.
Als de minderjarige niet bij ons
bekend is, lees ik de stukken door
om te kijken welke zorgelijke
aspecten zich voordoen.”

Openbaar Ministerie
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Slachtofferhulp Nederland

Reclassering Nederland

Wat versta je
onder een
betekenisvolle
interventie?

“Wat wij proberen te bereiken,
is een effectieve afdoening op
maat voor verdachte én slachtoffer.”

“Een interventie die recidive
tegen gaat, die tegemoet komt
aan de wensen van het slachtoffer en die in verhouding staat tot
de ernst van het delict.”

“Als je met slachtoffer en/of
verdachte een mogelijkheid
zoekt om het leed te herstellen.
Dat kan een excuusbrief zijn of
een vorm van mediation, omdat
beide partijen daarmee vaak
afsluiting ervaren. Al of niet in
combinatie met een schadevergoeding.”

“Voor mij is dat een interventie die er daadwerkelijk aan
bijdraagt dat herhaling wordt
voorkomen.”

“Als de interventie pedagogische
meerwaarde heeft voor de
actuele situatie. De interventie
dient aan te sluiten op de
achtergrond van de minderjarige,
op de aard van het delict en op
het maatschappelijk belang.”

Wat kun jij
met jouw
organisatie
bijdragen aan
een betekenisvolle interventie?

“Wij leveren onze bijdrage op
basis van alle informatie die wij,
mede in overleg met de ketenpartners, boven water krijgen.
We staan ons er op voor dat we
rekening houden met alle partijen. Dus ook het slachtoffer speelt
bij ons een belangrijke rol. Van
mij mag die rol overigens nog
groter worden.”

“Met een open blik en kennis
van de juridische mogelijkheden
alle informatie verzamelen,
en op basis daarvan de juiste
beslissing nemen. Dus niet een
houding aannemen van ‘wij
zijn het OM en wij gaan erover’.
Wij zijn inderdaad eindverantwoordelijk, maar we hebben de
ketenpartners echt nodig om tot
een betekenisvolle interventie te
komen.”

“Wij moeten in ons eerste gesprek met het slachtoffer goed
luisteren naar diens wensen,
zodat wij deze kenbaar kunnen
maken aan de ketenpartners.
Als wij daarin een mogelijkheid
voor betekenisvolle interventie
zien, zullen we dit ook direct
aan hen terugkoppelen. Voor de
uitvoering hebben we de medewerking van de ketenpartners
nodig. Op basis daarvan kunnen
we het slachtoffer bijvoorbeeld
vragen of hij/zij open staat voor
een tegenvoorstel.”

“Ik stel bij ZSM een beknopte
diagnose op basis van onderzoek naar de factoren die
hebben bijgedragen aan het
delict. Vervolgens kun je bepalen
wat in dit specifieke geval de
meest geschikte interventie is.
Bij een geweldsdelict kan dat
een training agressiebeheersing
zijn. Dat is dan direct gerelateerd
aan het voorkomen van recidive
en vormt een interventie waar
het slachtoffer waarschijnlijk
het meeste baat bij heeft.”

“Als een interventie te zwaar is,
vergroot je de kans op recidive.
Als een interventie te licht is,
wordt de dader wellicht niet
duidelijk genoeg op de consequenties van zijn gedrag gewezen. Kortom, je moet maatwerk
leveren vanuit een individuele
benadering. In het geval van
minderjarigen zijn wij de aangewezen partij om daar de juiste
informatie en argumenten voor
aan te dragen.”

“Informatie over verdachte,
slachtoffer en de materiële en
immateriële schade. De vergoeding daarvan is voor ons stap
één. Van daaruit werken we aan
de volgende stappen, richting de
uiteindelijke afdoening. We moeten ervoor waken om al te snel
beslissingen te nemen. De korte
lijnen en goede sfeer binnen ZSM
overleg maken het mogelijk om
dat soort dingen tegen elkaar te
zeggen.”

“Een open blik. Dat geldt voor
alle ketenpartners, inclusief ons
zelf. Niet vasthouden aan het
eigen domein, maar elkaar prikkelen om tot de juiste oplossing
te komen. En uiteraard feitelijke
informatie zo volledig mogelijk
doorgeven. Want die is medebepalend voor de uiteindelijke
beslissing.”

“Naleving van de ketenafspraken
met betrekking tot praktische
zaken, zoals het noteren en aan
ons doorgeven van relevante
telefoonnummers. Maar ook dat
wij op tijd bij een zaak betrokken
worden. Soms gebeurt dat niet
of te laat. Dan staan wij voor een
voldongen feit en kunnen we
geen bijdrage meer leveren aan
een betekenisvolle interventie.”

“Ik heb de ketenpartners in
persoon nodig, voor overleg
en informatie, in een zo vroeg
mogelijk stadium. Dit proces kan
nog beter. We zouden eigenlijk
in elkaars systemen moeten
kunnen kijken. Bijvoorbeeld om
de volledige verklaring van een
verdachte altijd te kunnen inzien.
Dat biedt namelijk aanknopingspunten om snel tot een betekenisvolle interventie te komen.
Omdat ik daar nu vaak zelf
achteraan moet, kost dat deel
van het proces onnodig tijd.”

“Dat we niet vergeten worden:
betrek ons bij alle zaken waarbij
minderjarigen betrokken zijn.
Verder loopt het binnen ZSM
prima. De bereidheid bij ketenpartners om informatie te delen,
is groot. We moeten er met zijn
allen nog wel aan werken om
elkaar echt te leren kennen,
en goed te doorzien wie welke
expertise in huis heeft.”

Wat heb je nodig
van de ketenpartners om je
werk goed te
kunnen doen?

Raad voor de Kinderbescherming
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Juliette Blanco
Ria Ruiter

ZSM VERSTERKT VERHOUDINGEN OPENBAAR MINISTERIE
EN SLACHTOFFERHULP NEDERLAND

Meer begrip voor
het slachtoffer
én voor elkaar

Binnen de ZSM werkwijze zitten ze ineens dag in, dag uit bij elkaar aan tafel: de
officier van justitie en de juridisch medewerker van Slachtofferhulp Nederland.
Wat vergt dit van hen? En wat levert het op? Een dubbelinterview met Juliette
Blanco van het Openbaar Ministerie en Ria Ruiter van Slachtofferhulp Nederland.
Juliëtte Blanco officier van Jusitie OM
Ria Ruiter juridisch medewerker Slachtofferhulp Nederland
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vindt binnen zes uur een afdoening plaats,
waarbij de belangen van dader, slachtoffer
en maatschappij allemaal aan bod komen.
Een hele stap voorwaarts vergeleken met
de oude situatie, waarin betrokken partijen
vaak lang in het duister tastten omtrent de
voortgang van hun zaak.
ZSM gaat dan ook niet vanzelf. De ketenpartners aan de ZSM tafel moeten snel
kunnen schakelen, zich senang voelen
binnen de hectiek van honderd zaken per
dag, en vooral goed naar elkaar willen luisteren. officier van justitie Juliette Blanco van
het Openbaar Ministerie en juridisch medewerker Ria Ruiter van Slachtofferhulp Nederland gedijen uitstekend in deze werkwijze.
Hoe was het voor hen om de oude werkwijze
los te laten en met ZSM aan de slag te gaan?
Juridisch medewerker Ria Ruiter
van Slachtofferhulp Nederland

H

april 2015

et heeft nog het meeste weg van
een ‘boiler room’; lange tafels
vol met mensen die druk zitten
te bellen en elkaar informatie
		
doorgeven. Maar het zijn geen
vage aandelenhandelaars die proberen
om hun al even vage product telefonisch
aan de man te brengen. We zijn hier in de
kantoorruimte in het politiebureau aan de
Storminkstraat in Deventer, waar de ZSM
werkwijze gestalte krijgt. Aan de tafels zitten
vertegenwoordigers van Openbaar Ministerie
(OM), Politie, Slachtofferhulp Nederland,
Reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming. Zij werken zij aan zij aan de
afdoening van veelvoorkomende criminaliteit. Daarbij leveren deze ketenpartners
Zorgvuldig Snel Maatwerk. In veel gevallen

Even wennen
juliëtte: “In de oude situatie zat ik gewoon
op ons eigen kantoor. Er was geen direct
contact met Slachtofferhulp Nederland of
andere ketenpartners, alleen met de politie.
Beslissingen over afdoeningen nam ik voor
een belangrijk deel op basis van informatie
die ik van hen kreeg. En die ging nu eenmaal
vooral over de dader. Daar lag van oudsher
de focus van de politie. Van het OM trouwens
ook. Dat verschoof direct toen we met ZSM
van start gingen. En daar was ik blij mee.”
ria: “Ik was voorheen werkzaam op het
Slachtofferloket. In het begin van ZSM was
het wel even wennen om met het OM en de
ketenpartners aan één tafel te gaan zitten.
Zeker voor mij persoonlijk. Ik bedoel; je zit
wel ineens naast een officier van justitie.
Daar moest ik even doorheen. Maar ook voor
Slachtofferhulp Nederland als organisatie
was de verandering behoorlijk. We moesten

de capaciteit verdubbelen, omdat we binnen
de nieuwe werkwijze veel meer slachtoffers
bellen.”
juliëtte: “Toen we hier net samen zaten,
stelden de mensen van Slachtofferhulp
Nederland zich een beetje schuchter op.
Dat is gelukkig snel veranderd. Ze tonen nu
meer durf en hebben zich in hoog tempo
ontwikkeld tot gelijkwaardige partners. Daar
heb ik ook het meeste aan. De medewerkers
van Slachtofferhulp Nederland spreken het
slachtoffer en kennen daardoor diens omstandigheden en wensen. Daar wil ik ook zo
snel mogelijk van op de hoogte zijn, omdat
die informatie sterk bepalend is voor mijn
beslissing over de afdoening. Ik ben er dus
bij gebaat dat Ria het initiatief neemt om
dat allemaal aan mij door te geven. Als ze
dat niet zou doen, kan het te laat zijn. We
streven immers naar afdoening binnen zes
uur.”

Officier van justitie Juliette Blanco
van het Openbaar Ministerie

Grotere rol slachtoffer
ria: “Daar ligt natuurlijk het enorme pluspunt van ZSM. Een zaak komt op tafel, ik
bel met het slachtoffer. Vervolgens kan ik
diens positie, belangen en wensen direct,
dus aan de voorkant van het proces, onder
de aandacht van de Officier van justitie
brengen. We zitten letterlijk naast elkaar.
We horen elkaars gesprekken, kunnen alles
direct met elkaar delen. Het leidt ertoe dat
het slachtoffer een veel grotere rol speelt in
de afdoening.”
juliëtte: “Helemaal waar. De informatie van
Ria biedt een totaal andere invalshoek. Het
maakt voor mij de mens achter het slachtoffer zichtbaar. Dat resulteert in andere
beslissingen. Als ik bijvoorbeeld van Ria hoor
dat een slachtoffer nachtmerries heeft als
gevolg van het delict, dan weet ik dat hij of

zij weinig zal hebben aan een werkstraf voor
de dader. Een persoonlijk gesprek zal in een
dergelijke situatie eerder een zinvolle oplossing zijn. Het slachtoffer heeft daar echt iets
aan. Dat is waar het om draait, en waarop ik
mijn beslissing baseer.”

Sneller, transparanter
ria: “De communicatie verloopt veel sneller
en transparanter dan in de oude situatie.
Voor het slachtoffer vormt dat een enorme
verbetering. Alleen al het gevoel dat hij of zij
serieus wordt genomen, neemt soms de helft
van het slachtofferschap weg.”
juliëtte: “Slachtoffers hebben een ongewenst
probleem. Er is hen iets naars overkomen,
zonder dat ze daarom gevraagd hebben. Hoe
langer de afhandeling daarvan duurt, hoe
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slachtoffer aan het woord

G ee n s l a c htof f er
i s h e t zelf de.
Daa r b e n ik mij
n u m e e r dan
vo o r h e en van
be w us t
erger het wordt. Vroeger kon het wel een half
jaar duren voordat je iets hoorde. Nu is dat in
principe binnen zes uur. Wat overigens niet
wil zeggen dat de afdoening altijd tegemoet
komt aan waar het slachtoffer op hoopt.”
ria: “Daarom zijn wij daar altijd heel duidelijk in als wij slachtoffers spreken. Wij vragen
hoe het met ze gaat en waarmee ze qua
afdoening geholpen zouden zijn. Daarmee
brengen we hun wensen in kaart. We zeggen
daar altijd bij dat we het door zullen geven
aan de officier van justitie, maar dat we niets
kunnen beloven. Dat verwachtingsmanagement is belangrijk, om eventuele teleurstelling achteraf te voorkomen.”

Maatwerk en rechtsstaat
juliëtte: “We proberen zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Geen slachtoffer is hetzelfde.
Daar ben ik mij nu meer dan voorheen van
bewust. Gelukkig staan ons allerlei soorten

van afdoening ter beschikking; van taakstraffen en een verplichte cursus agressiebeteugeling tot schadevergoeding of het laten voeren
van een slachtoffer-dadergesprek. De ultieme
vorm voor dat laatste is mediation. Dan ga
je samen in gesprek, onder professionele
begeleiding.”
ria: “Wat er ook uit komt: slachtoffers
worden serieus genomen. Letterlijk elke dag
hoor ik van hen hoe blij ze daarmee zijn.
Hun vertrouwen in de medemens en/of de
samenleving is beschadigd. Dat wordt door
ZSM sneller hersteld. Ik denk dat dit niet alleen de individuen, maar ook de maatschappij als geheel ten goede komt.”
juliëtte: “Mensen die positieve ervaringen
opdoen met deze aanpak, vertellen dat door
aan hun omgeving. Ik denk dat het een bijdrage levert aan het algehele vertrouwen in
de rechtsstaat.”

Verfrissend
ria: “Ik ben er best trots op dat wij hierin een
rol spelen. We zitten naast elkaar, luisteren
naar elkaar, voeden elkaar met informatie.
Daardoor begrijpen we elkaar beter.
Er is meer wederzijds begrip.“
juliëtte: “Samen poetsen wij gewoon al die
honderd zaken per dag weg, met meer aandacht voor de slachtoffers.”
ria: “Daarnaast is het ook gewoon gezellig,
om op deze manier met elkaar samen te
werken.”
juliëtte: “Inderdaad. Ik vind het prettig om
niet met alleen maar juristen te werken. De
invalshoek van de andere betrokken partijen
werkt heel verfrissend. Het komt de kwaliteit van de afdoeningen ten goede. Alles bij
elkaar opgeteld is deze nieuwe manier van
werken gewoon top. Ik ben fan van ZSM!”❖

Gerard

betrapte de buurjongen bij het stelen
van houten pallets
Wat is er gebeurd?
“In verband met een verbouwing lagen bij ons achter op het terrein houten pallets.
Die verdwenen steeds. Op een avond heb ik de dief op heterdaad betrapt en aan de
politie overgedragen. Het bleek te gaan om een buurjongen van 17 jaar”, zegt
Gerard van Lunteren.
Hoe liep het af?
“Al de volgende dag werd ik gebeld door iemand van Slachtofferhulp Nederland.
Of ik er genoegen mee zou nemen als de buurjongen zijn excuses zou aanbieden.
Ik had mijn hout inmiddels al teruggehaald, dus ik heb daar ‘ja’ op gezegd. Dat hout
kon mij overigens gestolen worden. Wat mij dwars zat was dat iemand stiekem op
mijn terrein kwam. Daar houd ik niet van.”
Tevreden?
“Zeker. Het werd allemaal lekker snel afgehandeld. Ik heb de buurjongen gesproken
en dat verliep goed. Hij was een nacht en dag in hechtenis geweest en daar was hij
flink van geschrokken. Ik denk niet dat ik ooit nog last van hem zal hebben.”

G er ar d

Hij was een nacht en dag in
hechtenis geweest en daar
was hij flink van geschrokken

