
Eberhard van der Laan nam persoonlijk het initiatief om de 
nazorg voor slachtoffers van overvallen te verbeteren. Directe 
aanleiding vormde een overval in 2010 waarbij de Amsterdamse 
juwelier Fred Hund om het leven kwam. “Allereerst wil je over-
vallen natuurlijk voorkomen,” vertelt Kuppens. “Als gemeente 
willen we alles op alles zetten om misdaden tegen te gaan. Met 
de aandacht voor High Impact Crimes* en de Top600 aanpak** 
proberen we dat ook.” 

Vanuit zijn burgervaderschap zag Van der Laan het als zijn rol 
om naast het slachtoffer te gaan staan. Kuppens: “In letterlijke 
zin, door het slachtoffer op te zoeken en na te gaan welke hulp 
er nodig is. Met die persoonlijke aandacht voelen slachtoffers 
zich gesteund. Tegelijkertijd worden ze in contact gebracht met 
organisaties die hen kunnen helpen bij de verwerking.”

Hoger plan
Een groot aantal organisaties bekeken samen welke 
verbeteringen er nodig waren om de nazorg van slachtoffers 
van ernstige overvallen naar een hoger plan te tillen. Naast
de gemeente waren dat de politie, het Openbaar Ministerie,
Slachtofferhulp Nederland, het Schadefonds Gewelds-
misdrijven, Slachtofferloket Amsterdam, het ministerie van 
Veiligheid en Justitie en vertegenwoordigers uit de advocatuur. 
Tijdens het overleg kwamen verschillende knelpunten boven 
tafel. De doorgifte van slachtoffergegevens bleek niet altijd 
goed te verlopen, waardoor sommige slachtoffers niet of pas 
laat bereikt werden. Hun behoeften werden daardoor niet tijdig 
geïnventariseerd. 

‘Er werd weinig samen opgetrokken. De aangeboden hulp 

bleek daardoor onvoldoende op elkaar afgestemd’

Ook de juridische ondersteuning was volgens Kuppens 
voor verbetering vatbaar. “Slachtofferhulp Nederland biedt 
ondersteuning als het om strafrecht gaat. De gemeente biedt 
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Zet alle betrokken partijen rond de tafel. Ga na wie wanneer, welke rol heeft en zorg dat het slachtoffer centraal staat. Dat is 
in het kort de werkwijze die in Amsterdam is ontwikkeld voor de slachtoffers van woningovervallen. Wat een paar jaar geleden 
begon met een ambtswoninggesprek bij toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan, is inmiddels uitgegroeid tot regulier 
beleid bij alle betrokken organisaties. “We hebben elkaar echt gevonden en weten nu precies wat de ander kan leveren”, aldus 
Wouter Kuppens, veiligheidsadviseur bij de gemeente Amsterdam.

Amsterdam stelt hulpbehoefte van overvalslachtoffers centraal

hiernaast nu ook advocatuur aan op civielrechtelijk vlak; op 
het gebied van verzekeringsrecht of huurrecht. Soms is het 
namelijk moeilijk de daadwerkelijk geleden schade aan te 
tonen. Een tweede knelpunt was de onderlinge samenwerking 
tussen de verschillende partijen. Volgens Kuppens ging ieder 
toch veelal zijn eigen weg. “Er werd weinig samen opgetrokken. 
De aangeboden hulp bleek daardoor onvoldoende op elkaar 
afgestemd. Het is van belang om elkaar te kennen en te weten 
wat de ander precies kan leveren. Slachtoffers gaven zelf aan 
dat zij, in de periode direct na de overval, veel verschillende 
gezichten op bezoek kregen aan wie zij telkens hun verhaal 
opnieuw moeten vertellen. Dat helpt uiteraard niet bij 
een spoedig herstel van het gevoel van veiligheid van het 
slachtoffer.”

Erkenning slachtoffer
Stel het slachtoffer centraal. Zorg dat slachtoffers zien dat 
er erkenning is voor wat ze hebben meegemaakt. Lever 
maatwerk en verlies de menselijke maat niet uit het oog. 

Maak het proces en ieders rol inzichtelijk 
Breng het proces en de activiteiten in beeld. Zo weet ieder-
een wie, wat, wanneer kan betekenen voor het slachtoffer.  

Kennen en gekend worden 
Breng alle betrokken partijen om de tafel, houd elkaar op 
de hoogte en weet dat je elkaar kan bellen.  

Regie
Zorg dat je als gemeente een goede regie voert op boven-
staande punten en zorg dat iedereen zijn rol pakt.

BASIS VAN  DE AMSTERDAMSE WERKWIJZE
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Grote impact
Tijdens een vervolggesprek met de partijen werd afgesproken 
om een pilot uit te voeren die deze knelpunten zou aanpakken. 
De focus lag daarbij in eerste instantie op woningovervallen. 
Een bewuste keuze, geeft Kuppens aan. “Het aantal woning-
overvallen in Amsterdam – destijds 63 in heel 2012 - was 
overzichtelijk voor een pilot.” Daarnaast speelden de enorme 
gevolgen van het delict een belangrijke rol. “Een overval op een 
woning heeft een grote impact op het slachtoffer, diens directe 
omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij. Naast 
alle emotionele schade, heeft een woningoverval vaak veel 
praktische, financiële en juridische consequenties. Als je thuis 
slachtoffer wordt, juist op de plek waar je je veilig zou moeten 
voelen, dan krijgt je vertrouwen een knauw te verduren. Het is 
ook geen plek waar je even weg kan blijven.” 

‘We moesten strafrecht, hulpverlening en openbare orde

met elkaar zien te verbinden. Het was verhelderend om 

te zien wie er allemaal een rol spelen’

Als opmaat voor de pilot werd weergegeven waar de keten-
partners tot samenwerking, afstemming en werkafspraken 
moesten komen. Het schema begint op het moment dat de 
politie een melding ontvangt en eindigt wanneer het incident 
voor het slachtoffer zowel zakelijk als emotioneel is afgerond. 
Alle tussenliggende stappen zijn minutieus beschreven, 
inclusief de rolverdeling en de bijbehorende activiteiten die 
de organisaties op bepaalde momenten kunnen bieden. “Een 
flinke klus”, vertelt Kuppens.

 “We moesten daarbij strafrecht, hulpverlening en openbare 
orde met elkaar zien te verbinden. Het was verhelderend om 
te zien wie er allemaal een rol spelen. Vervolgens brachten 
we binnen de bestaande werkwijze verbeteringen aan. 
We probeerden het proces zo te organiseren dat niet de 
verschillende organisaties centraal staan, maar het slachtoffer. 

Slachtoffers mochten geen hinder ondervinden van het feit dat 
deze drie onderdelen niet goed op elkaar waren afgestemd.”

‘Meet and greet’
Kuppens vindt dat er in de pilotperiode enorme slagen 
zijn gemaakt. Het in kaart brengen van de stappen en de 
vernieuwde werkwijze hebben er volgens hem voor gezorgd 
dat zaken sneller worden opgepakt. “De informatie-
uitwisseling tussen politie en Slachtofferhulp Nederland is 
flink verbeterd. Slachtofferhulp Nederland neemt bij voorkeur 
de eerste werkdag na de melding van politie, contact op met 
het slachtoffer. Het helpt dat in de tussentijd de systemen 
van de politie zijn aangepast, zodat de medewerkers 
slachtoffergegevens beter kunnen registreren.” 

‘Ik denk dat je, wanneer je elkaar beter kent, toch net iets 

sneller de telefoon pakt om zaken af te stemmen’

Het stadsdeel kijkt vervolgens of er maatregelen genomen 
kunnen worden buiten of in de woning. Dan kun je denken 
aan het verstrekken van deurspionnen of kierstandhouders, 
maar ook aan een scan die de eventuele zwakke plekken 
van de woning in beeld brengt. Als het even kan, bezoekt 
de burgemeester het slachtoffer. Allereerst om hem of haar 
een hart onder riem te steken, maar ook om te kijken of de 
aangeboden hulp voldoende is. Kuppens ziet nu veel meer lijn 
in de hulp die wordt geboden. “We hebben elkaar echt goed 
leren kennen. Op organisatieniveau, maar ook persoonlijk. Zo 
is er tijdens de pilot een ‘meet and greet’ georganiseerd waarbij 
de mensen van Slachtofferhulp Nederland in contact werden 
gebracht met de veiligheidscoördinatoren van de gemeente. Ik 
denk dat je, wanneer je elkaar beter kent, toch net iets sneller 
de telefoon pakt om zaken af te stemmen.”

Tastbaar resultaat
De gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en 
Slachtofferhulp Nederland hebben een folder ontwikkeld 
die ieder slachtoffer ontvangt. Hierin staat beschreven wat 
de afzonderlijke organisaties voor het slachtoffer kunnen 
betekenen. Bij elke organisatie wordt de naam van een 
contactpersoon ingevuld die het slachtoffer kan bellen als hij 
of zij vragen heeft. De mogelijkheid om contact op te kunnen 
nemen met één bepaald persoon, heeft volgens Kuppens 
een grote meerwaarde. “Dat geeft meer vertrouwen dan een 
algemeen nummer van een organisatie.” 

‘De evaluatie toont aan dat slachtoffers de nieuwe manier 

van werken als prettig ervaren’

Het proces ligt nu vast, maar de hulp aan de individuele 
slachtoffers blijft altijd maatwerk. Kuppens: “Ieder slachtoffer 

De nazorg voor slachtoffers moet goed geregeld zijn, maar 
Wouter Kuppens kan het belang van preventie niet sterk 
genoeg benadrukken. “Want als je een woningoverval kunt 
voorkomen, voorkom je enorm veel ellende voor potentiële 
slachtoffers. Onze gemeente probeert inwoners actief te 
informeren via veiligheidsmarkten en andere bijeenkom-
sten. Het is goed om te zien dat ook andere partijen zoals 
ouderenorganisaties en PKVW-bedrijven (Politiekeurmerk 
Veilig Wonen) dat belang inzien en onze inwoners wijzen 
op preventieve maatregelen. Dat is een positieve ontwik-
keling”.

ROL PREVENTIE VALT NIET TE ONDERSCHATTEN
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 Beknopte beschrijving procedure

STAP 3 Slachtofferhulp Nederland neemt contact op met slachtoffer t.a.v.: 

hulpbehoefte, ondersteuning en uitzetten woningscan

STAP 1 Politie volgt melding op, start opsporing en neemt aangifte op

STAP 4 Indien gewenst dienstverlening gemeente opstarten, zoals: 

verstrekken deurspion, kierstandhouder, bezoek burgemeester, etc.

STAP 5 OM wijst slachtoffer op Slachtofferloket, voeging in strafrecht en spreekrecht 

STAP 2 Doorgifte van politie (slachtoffer)info aan relevante partijen 
 
Slachtofferhulp Nederland, Openbaar Ministerie, Gemeente (Burgemeester, 
Stadsdelen

* Criminaliteit die grote impact heeft op slachtoffers, zoals 
woninginbraak, straatroof en overvallen. 

** De aanpak van 600 veelplegers in Amsterdam:  
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/
overige/acvz/top600/

De aanpak van woningovervallen vergt volgens Wouter 
Kuppens een lange adem. “In 2016 hadden we in de ge-
meente 43 woningovervallen; een daling ten opzichte van 
de 63 in het jaar 2012. Maar klaar zijn we zeker niet. De aan-
pak van overvallen blijft een topprioriteit bij de gemeente 
en de politie. Wij blijven ons inzetten voor slachtoffers. 
Daarom streven we ook niet naar een bepaalde cijferma-
tige ondergrens. We gaan niet bij een bepaald aantal op 
onze lauweren rusten. Elke overval is er één teveel.” 

AANPAK OVERVALLEN IS NOOIT KLAARreageert anders en heeft andere behoeftes. De een heeft 
intensieve begeleiding nodig, de ander minder. We blijven 
net zo lang beschikbaar als nodig is.” Om te zien wat 
slachtoffers van de nieuwe werkwijze vonden, volgde een 
extern onderzoeksbureau de pilot. “We vonden het belangrijk 
dat slachtoffers kort na een overval konden vertellen hoe ze 
de geboden hulp hebben ervaren en welke zaken ze eventueel 
nog misten. De uitkomsten van de tussentijdse evaluatie 
gebruikten we om de werkwijze bij te sturen.” De evaluatie 
toont aan dat slachtoffers de nieuwe manier van werken als 
prettig ervaren. Daarnaast vindt Kuppens het mooi om te 
zien dat het schema waarin het hele proces is beschreven, 
inmiddels de reguliere werkwijze is. “De aanpak is inmiddels 
ook uitgebreid naar bedrijfsovervallen. Een mooier, tastbaarder 
resultaat kun je van een pilot toch niet wensen.”

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/overige/acvz/top600/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/overige/acvz/top600/

