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Samenvatting  

 

Dit onderzoek trachtte te ontdekken of de tevredenheid van slachtoffers van woninginbraak 

over het politiefunctioneren direct na de inbraak het vertrouwen van deze slachtoffers in de 

politie in het algemeen kon voorspellen in de politieregio Hollands Midden gedurende eind 

december 2010 tot midden juli 2011. Daarbij zijn PTSS-symptomen als gevolg van de inbraak 

en de angst om slachtoffer te worden van criminaliteit als controlevariabelen meegenomen in 

de analyse.  

De verwachting was dat de initiële tevredenheid van slachtoffers over het 

politiefunctioneren na een woninginbraak het vertrouwen in de politie in het algemeen 

positief zou kunnen voorspellen en dat de aanwezigheid van PTSS-symptomen ten gevolge 

van de inbraak en angst voor criminaliteit een invloed zouden uitoefenen op dit verband. Om 

vast te stellen of dit ook daadwerkelijk zo was, zijn gegevens ingewonnen via telefonische 

interviews met slachtoffers van woninginbraak. De slachtoffers werden twee keer 

geïnterviewd, honderdzesenvijftig slachtoffers zijn geïnterviewd tijdens het eerste 

meetmoment en tijdens het tweede meetmoment zijn er vijfennegentig slachtoffers 

geïnterviewd.  

Uit de resultaten bleek dat de verwachting dat de initiële tevredenheid van slachtoffers 

over het politiefunctioneren na een woninginbraak het vertrouwen in de politie in het 

algemeen positief kon voorspellen juist was, maar dit verband leek niet erg sterk te zijn. De 

verwachting dat PTSS-symptomen ten gevolge van de inbraak en angst voor criminaliteit een 

invloed zouden uitoefenen op dit verband tussen tevredenheid en vertrouwen bleek niet juist 

te zijn. 
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1. Inleiding 

 

Slachtofferschap van onder andere woninginbraak kan emotionele gevolgen teweeg brengen 

bij slachtoffers. Reacties van derden, zoals de politie, op slachtofferschap lijken vaak 

averechts te werken op slachtoffers en wanneer slachtofferschap onderschat wordt, kan dit 

extra leed teweeg brengen (Boutellier, 1995). Om dit extra leed bij slachtoffers van 

woninginbraak te voorkomen of te beperken en er voor te zorgen dat slachtoffers tevreden 

blijven over het politiefunctioneren is een snelle en gepaste reactie van de politie van belang. 

Wanneer slachtoffers tevreden zijn over het politieoptreden direct na de inbraak heeft dit 

mogelijk een positieve uitwerking op het vertrouwen dat slachtoffers in het algemeen hebben 

in de politie. In dit onderzoek wordt ingegaan op de relatie tussen tevredenheid over het 

politieoptreden en vertrouwen in de politie onder slachtoffers van woninginbraak en de 

factoren die hier mogelijk een invloed op hebben, PTSS-symptomen ten gevolge van de 

inbraak en angst voor criminaliteit. Om te achterhalen of er een positief verband aanwezig is 

tussen tevredenheid over en vertrouwen in de politie is de volgende onderzoeksvraag 

opgesteld:  

Voorspelt tevredenheid over de gekregen politiehulp onder slachtoffers van woninginbraak 

het vertrouwen in de politie, in de politieregio Hollands Midden in de periode eind december 

2010 tot midden juli 2011?  

Voorafgaand zal een overzicht worden gegeven van reeds bestaande kennis op het gebied 

van slachtofferschap van woninginbraak. 

 

1.1. Gevolgen van slachtofferschap van inbraak blijkens eerder onderzoek 

Slachtofferschap kan aanleiding kan geven tot minder positieve denkwijzen over de politie 

(Decker, 1981). De (herhaalde) confrontatie met criminaliteit kan namelijk verzwakkend 

werken op het vertrouwen dat mensen hebben in de mogelijkheden van de politie om 

criminaliteit aan te pakken. Kusow, Wilson, en Martin (1997) concluderen bijvoorbeeld dat 

slachtofferschap leidt tot een minder positieve attitude ten opzichte van de politie.  

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de emotionele gevolgen van 

woninginbraak voor slachtoffers, hiermee wordt gedoeld op posttraumatische emotionele 

reacties die veroorzaakt kunnen worden door een posttraumatische stressstoornis (afgekort 

PTSS).  
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Er wordt ook gekeken naar de angst van slachtoffers van inbraak voor criminaliteit in 

het algemeen; met angst voor criminaliteit wordt de angst bedoeld om zelf slachtoffer te 

worden van criminaliteit.  

Ook wordt er ingegaan op secundaire victimisatie onder slachtoffers van 

woninginbraak. Wanneer een slachtoffer ontevreden is over het functioneren van de politie 

direct na een inbraak,  kan het vertrouwen dat een slachtoffer heeft in de politie mogelijk 

worden geschaad en dit kan leiden tot secundaire victimisatie. Slachtoffers worden dan als het 

ware voor een tweede keer slachtoffer.  

 

1.1.1. De emotionele gevolgen van woninginbraak voor slachtoffers  

Lamet en Wittebrood (2009) tonen aan dat een inbraak een grote impact kan hebben op een 

slachtoffer. Een inbraak kan door slachtoffers als grove inbreuk op hun privésfeer worden 

beschouwd en de emotionele gevolgen kunnen als tamelijk groot worden ervaren. Slachtoffers 

kunnen een gevoel ervaren van onrechtvaardigheid, ongeloof en boosheid. Ook slapeloosheid 

en concentratieproblemen kunnen voorkomen. De meeste klachten verdwijnen na een aantal 

weken of maanden weer, maar er treden door de woninginbraak wel gedragsveranderingen 

op, zoals meer alert zijn in onder andere het sluiten van deuren.  

Davis, Taylor, en Lurigio (1996) concluderen dat slachtoffers van woninginbraken 

verschillende psychische problemen kunnen ervaren. Meer dan de helft van slachtoffers voelt 

zich onveilig, angstig, nerveus, boos en schaamt zich of geeft zichzelf de schuld van de 

inbraak. Ze voelen zich kwetsbaarder dan voorheen, slapen slechter en denken vaak terug aan 

de inbraak. Na drie maanden zijn deze gevoelens nog steeds aanwezig, maar minder sterk dan 

na één maand. Al deze verschijnselen kunnen duiden op het hebben van PTSS. Uit interviews 

die door Davis, Taylor, en Bench (1995) zijn gehouden met de naasten van de directe 

slachtoffers blijkt dat ook zij deze mogelijke PTSS-symptomen kunnen ervaren en ook bij hen 

zijn die na drie maanden minder sterk aanwezig. 

Uit onderzoek van Maguire (1982), gebaseerd op driehonderdtweeëntwintig 

slachtoffers van inbraak, blijkt dat een maand na de inbraak slechts een derde helemaal van 

het gebeurde hersteld lijkt te zijn. Ook zijn er verschillen in emotionele reacties op het 

misdrijf tussen mannen en vrouwen. Zo zijn mannen vooral boos en vrouwen geschokt. 

Kenmerken van de inbraak, zoals hoeveel er gestolen is, of het slachtoffer thuis was tijdens de 

inbraak en of het overdag of ’s nachts gebeurd is, lijken geen invloed te hebben op de 

emotionele reacties van de slachtoffers. Ook al rapporteren de meeste slachtoffers dat er 

relatief weinig gestolen is en ook al zijn er geen grote vernielingen aangericht, hun gevoel van 
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veiligheid en zekerheid is aangetast, mogelijk door de angstgevoelens voor criminaliteit in het 

algemeen en dus de angst om zelf slachtoffer te worden van criminaliteit. Het kan soms lang 

duren voordat deze gevoelens weer zijn hersteld.  

Ook Friedman (1982) heeft een interviewstudie gedaan naar de problemen die 

slachtoffers en hun directe naasten ervaren na een inbraak of een beroving. Bijna alle 

slachtoffers geven aan bepaalde psychische gevolgen van het delict te ervaren, zoals angst, 

nervositeit, boosheid, schaamte en slaapproblemen door piekeren. Hoewel na vier maanden de 

ernst van de gevolgen afgenomen is, blijft de helft van de slachtoffers problemen 

ondervinden. Van de ondervraagde naasten van het slachtoffer voelt tachtig procent zich 

indirect ook slachtoffer; ook zij ondervinden meer angst en onveiligheidsgevoelens welke 

mogelijk ontstaan zijn door de angst die zij hebben voor criminaliteit in het algemeen. 

Literatuuronderzoek van Maguire (1991) toont aan dat bij inbraakslachtoffers de 

meest voorkomende emotionele gevolgen boosheid, shock en ontzetting zijn. Deze gevolgen 

komen bij sommige slachtoffers in mindere mate ook nog maanden na de inbraak voor en 

kunnen gevolg zijn van PTSS ten gevolge van de inbraak. 

Greenberg en Ruback (1992) hebben een onderzoek gedaan naar de gevolgen van 

inbraak bij studenten. Vijf maanden na de inbraak geeft eenentachtig procent aan zich nog 

steeds zorgen te maken over wat er gebeurd is, vindt ongeveer de helft dat het leven 

onzekerder is geworden en geven ze aan minder vertrouwen te hebben in andere mensen.  

Al bij al kunnen de emotionele reacties die mogelijk ontstaan door het hebben van 

PTSS ten gevolge van een woninginbraak, dus een grote uitwerking hebben op het slachtoffer.  

 

1.1.2. Aantasting van het vertrouwen in de politie door slachtofferschap  

Naast emotionele gevolgen kan een inbraak leiden tot een verstoring van het beeld van een 

veilige, rechtvaardige, vertrouwenwekkende en voorspelbare samenleving. Van de politie 

wordt verwacht dat zij bijdraagt aan het herstel van dit beeld door ondersteuning van de 

burgers en door bestrijding van onrecht (Lammers, 2004).  

Bradford (2011) geeft aan dat vertrouwen in het strafrechtelijk systeem een onderwerp 

van voortdurende zorg is in het Verenigd Koninkrijk, met name in het licht van de relatief 

lage niveaus van vertrouwen gemeld in de Britse Crime Surveys. Onderzoek naar politiële 

zorg- en hulpverlening heeft benadrukt dat de ervaring van procedurele rechtvaardigheid een 

belangrijke invloed heeft op de 'user-satisfaction', vertrouwen en legitimiteit (Lind en Tyler 

1988; Tyler 1990; Tyler en Huo 2002). Procedurele rechtvaardigheid houdt in dat slachtoffers 

een goede beleving hebben van de procedure die door het strafrechtelijk systeem wordt 
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gevolgd om tot een bepaald resultaat te komen. Volgens Lind en Tyler (1988; Tyler en Lind, 

1992) moet sprake zijn van ‘neutrality’, ‘trust’ en ‘standing’. Dit houdt in dat er een 

objectieve en onpartijdige behandeling moet zijn door het strafrechtelijk systeem en deze 

moet vertrouwen uitstralen en de slachtoffers het gevoel geven dat zij ook volwaardig partij 

zijn in een zaak. 

 Van Dijk (1988) heeft uitgewezen dat wanneer iemand slachtoffer is, hij of zij een 

verlies aan vertrouwen kan hebben in anderen en in het bestaan van rechtvaardigheid of 

voorspelbaarheid in de sociale orde. Het tevreden zijn over en het hebben van vertrouwen in 

het strafrechtelijk systeem is voor een slachtoffer dus van belang voor zijn of haar 

rechtvaardigheidsgevoel.  

 Fiselier (1978) komt tot de conclusie dat het vertrouwen in de integriteit, de 

deskundigheid en de inzet van de politie kleiner wordt naarmate men vaker slachtoffer is 

geworden van criminaliteit. Dit terwijl het vertrouwen van de burger in de politie juist een 

sterke impact heeft op het functioneren van deze instantie (Roberts en Hough, 2005; Bradford, 

Jackson, en Stanko, 2009).  

Wanneer men slachtoffer is geworden van een misdrijf, kan dit leiden tot verminderd 

vertrouwen in de politie en dus mogelijk minder bereidheid van het slachtoffer om 

medewerking te verlenen aan de politie, terwijl de effectiviteit van de politie mede afhankelijk 

is van deze medewerking.  

Kortom, niet alleen voor het rechtvaardigheidsgevoel van de slachtoffers, maar ook 

voor de effectiviteit van de politie zelf is het dus belangrijk dat slachtoffers vertrouwen 

blijven houden in het functioneren van de politie. Het verminderde vertrouwen dat 

slachtoffers van woninginbraak kunnen hebben in de politie, kan leiden tot secundaire 

victimisatie onder deze slachtoffers en wordt bepaald door de mate van tevredenheid over het 

politiefunctioneren direct na de inbraak. 

 

1.1.3. Secundaire victimisatie door de politie en tevredenheid over de politie 

Naast de aantasting van het vertrouwen in de politie kan het ook voorkomen dat reacties van 

derden op slachtofferschap een versterking van andere negatieve cognitieve en affectieve 

reacties bij slachtoffers veroorzaken zoals aantasting van het gevoel van eigenwaarde, het 

wantrouwen van anderen, verhoogde angst voor criminaliteit en gevoelens van spanning en 

onrust. De politie is meestal de eerste en vaak ook de enige instantie waarmee een slachtoffer 

te maken krijgt, waardoor zij een belangrijke rol speelt bij de verwerking van hetgeen is 

voorgevallen (Winkel, 1995). Afstandelijke en weinig meelevende reacties van het justitiële 
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systeem kunnen leiden tot een vergroting van het leed van slachtoffers. Dit verschijnsel wordt 

aangeduid als bijkomende psychische schade (Smale, 1980) of secundaire victimisatie 

(Shapland, Willmore, en Duff, 1985; Wemmers, 1996), het als het ware nogmaals slachtoffer 

worden naast het primaire slachtofferschap van de inbraak. 

De mate van tevredenheid van slachtoffers van woninginbraak over het 

politiefunctioneren zou kunnen fungeren als indicator voor eventuele secundaire victimisatie. 

Daarom volgt hieronder een bespreking van eerder onderzoek naar tevredenheid onder 

slachtoffers over het politiefunctioneren. 

Tevredenheid is een “affect”, dit houdt in dat hiermee een subjectief gevoel of  emotie 

ten aanzien van een bepaald object tot uitdrukking wordt gebracht (Fishbein en Ajzen, 1975). 

Gespeculeerd kan worden dat tevredenheid onder slachtoffers van woninginbraak over de 

politie mogelijk beïnvloed zou kunnen worden door PTSS en angst voor criminaliteit ten 

gevolge van de woninginbraak 

Op basis van een onderzoek onder tweehonderdzesenzeventig slachtoffers van fysiek 

geweld en/of seksuele delicten waarbij lichamelijk letsel het gevolg is, komen Shapland et al. 

(1985) tot de bevinding dat er in de looptijd van het onderzoek sprake is van een significante 

afname van de tevredenheid van de slachtoffers over de behandeling door de politie. Uit de 

commentaren van de slachtoffers valt op te maken dat zij vooral teleurgesteld zijn in hun 

verwachting dat de politie hen op de hoogte zou houden van de gebeurtenissen in de zaak.  

In het onderzoek van Koolen, van der Heide, en Ziegelaar (2005) zijn bijna 

tweeduizend slachtoffers uit vijf politieregio´s ondervraagd over hun tevredenheid over politie 

en justitie. Uit het onderzoek blijkt dat de politie van slachtoffers een hoger rapportcijfer 

krijgt (6,7)  dan het OM (5,9) en de rechtbank (5,9). De tevredenheid van slachtoffers neemt 

af naarmate het delict ernstiger is en naarmate de geleden financiële schade toeneemt. Een 

meerderheid van de slachtoffers  is tevreden over de wijze waarop zij zijn behandeld door de 

politie. Slachtoffers van inbraak zijn het meest positief. Maar liefst eenennegentig procent van 

hen vindt de politiemedewerkers vriendelijk. Daarnaast oordeelt tweeëntachtig procent van 

hen positief over de getoonde betrokkenheid van de politie. Dit positieve beeld wordt 

bevestigd in een specifiek tevredenheidonderzoek naar slachtofferhulpverlening (van 

Wonderen en Moll, 2007).Op het materiaal van dit onderzoek is een secundaire analyse 

uitgevoerd (Winkel, Spapens, Letschert, Van Dijk en Groenhuijsen, 2006), welke nader 

inzicht heeft geboden in de verklarende factoren van tevredenheid onder slachtoffers van 

misdrijven. Tevredenheid blijkt sterk samen te hangen met de gepercipieerde kwaliteit van de 

bejegening en de verstrekte informatie. 
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Wemmers (1996) concludeert dat ervaringen van slachtoffers met de autoriteiten een 

essentiële invloed hebben op hun tevredenheid over de prestaties van deze autoriteiten. Van 

deze instanties wordt een actieve opstelling verwacht, met name waar het gaat om het 

verschaffen van informatie. Het uitblijven daarvan zou een reden kunnen zijn voor 

ontevredenheid. Daarbij maakt het verschil of de politie consequent informatie blijft geven 

gedurende het hele onderzoek of alleen in de eerste fase van het onderzoek. Slachtoffers van 

woninginbraak blijken in het algemeen zowel tevreden te zijn over de opsporingsgerichte 

activiteiten van de politie als over de behandeling of de informatieverstrekking door de politie 

die zij direct na de gebeurtenis hebben ervaren. Op langere termijn neemt deze tevredenheid 

echter significant af, omdat respondenten ontevreden zijn over de informatievoorziening door 

de politie in het latere stadium (Van den Boogaard, 1992).  

Ook Skogan (2005) onderzocht de tevredenheid van slachtoffers over de eerste 

contacten met politie-instanties en concludeert dat wanneer het gaat om tevredenheid over de 

instanties, slachtoffers niet zozeer zijn gericht op de uitkomst van de zaak, maar eerder op het 

proces. Met name het bieden van een luisterend oor, tonen van begrip, positieve benadering, 

hulpvaardigheid en eerlijke en volledige informatie zijn aspecten van de zorg die zwaar 

meetellen bij een beoordeling van de politie-instanties. Het contact met en de 

informatievoorziening door de politie blijkt een bepalende factor te zijn voor de tevredenheid 

van het slachtoffer in het algemeen (Bradford, 2011). 

Shapland (1983) onderzocht het effect van het verloop van het eerste contact tussen de 

politie en het slachtoffer op de ervaringen van het slachtoffer met het zorgsysteem. Uit het 

onderzoek blijkt dat het voldoende informeren van het slachtoffer over de zaak en de uitkomst 

hiervan van groot belang is voor de tevredenheid van het slachtoffer over de politie.  

Een factor die samenhangt met ontevredenheid van de respondenten over de politie 

blijkt het verschil van mening dat zij kunnen hebben met de politie over het al dan niet 

vervolgen van de dader. Slachtoffers kunnen van mening zijn dat de uitkomst van een 

bepaalde procedure die is uitgevoerd door de politie, niet rechtvaardig is. Als dat het geval 

zou zijn, is er geen sprake zijn van distributieve rechtvaardigheid. Distributieve 

rechtvaardigheid houdt namelijk in dat slachtoffers een positief oordeel hebben over de 

uitkomst van hun eigen zaak, de zogenaamde ‘outcome satisfaction’ (Ambrose en Arnoud, 

2005; Colquitt, 2001; Lind en Tyler, 1988;). Ook kunnen bepaalde beslissingen die door de 

politie worden genomen en behandelingen van het slachtoffer door de politie als oneerlijk en 

partijdig worden ervaren door het slachtoffer en dit zal dan door het slachtoffer worden 

opgevat als een afwezigheid van procedurele rechtvaardigheid. Slachtoffers laten zich in hun 
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rechtvaardigheidsoordeel niet alleen laten leiden door het uiteindelijke resultaat, maar dus ook 

door de vorm en de inrichting van de procedure welke een invloed hebben op de beleving van 

de rechtvaardigheid (Van Velthoven, 2011). Shapland et al. (1985) komen tot de conclusie dat 

er in het geval van een verschil van mening sprake lijkt te zijn van "a mismatch between the 

victims expectations of the system and the system's assumptions about his needs". De 

expectancy (dis)confirmation theory haakt hier op in. Verschillende studies tonen met behulp 

van deze theorie aan dat overeenkomsten tussen slachtofferverwachtingen en het werkelijke 

gedrag van de politie de tevredenheid over de politie beïnvloed.  

Chandek en Porter (1998) tonen aan dat hoe groter de overeenkomst tussen de 

slachtofferverwachtingen van het gedrag van de politie en het feitelijke gedrag is, hoe groter 

de kans is dat slachtoffers tevreden zijn over de politie. Slachtoffers van misdrijven zijn 

significant meer tevreden over de politie, wanneer de politiemedewerkers zorg, mededogen en 

respect tonen.  

Robinson en Stroshine (2005) laten zien  dat verwachtingen wat betreft de houding 

van de politie belangrijkere determinanten van tevredenheid lijken te zijn dan verwachtingen 

wat betreft het gedrag van de politie.  

Bij de tevredenheid over de politie lijkt het dus belangrijk om de burger niet slechts te 

informeren, maar  ook aan te sluiten bij de verwachtingen die burgers van de politie hebben. 

Slachtoffers waarvan de aanvankelijke verwachtingen over het optreden van de politie waren 

uitgekomen of overtroffen, blijken significant vaker tevreden over het optreden van de politie 

dan zij die teleurgesteld waren in hun verwachtingen (Chandek, 1999). 

 Tevredenheid over het politiefunctioneren onder slachtoffers van woninginbraak blijkt 

dus van belang om secundaire victimisatie onder deze slachtoffers te kunnen voorkomen. 

Doordat de politie voldoet aan onder andere verwachtingen van slachtoffers en daarmee zorgt 

voor meer tevredenheid onder de slachtoffers, kan tevredenheid als mogelijke indicator 

worden gezien voor het vertrouwen dat slachtoffers in het algemeen in de politie hebben. 

 

1.2. Probleemstelling 

Om de onderzoeksvraag goed te kunnen beantwoorden is het nodig om te weten wat er 

precies onder woninginbraak wordt verstaan. Het delict woninginbraak staat niet als zodanig 

omschreven in het wetboek van Strafrecht. Er wordt daarom gebruik gemaakt van artikel 310 

van het wetboek van Strafrecht, waarin inbraak in een woning als een verzwarende 

omstandigheid wordt gezien (Sajtos, 2009; Wetboek van Strafrecht, 2011). Een 

woninginbraak wordt door de politie gekwalificeerd als daadwerkelijke woninginbraak 
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wanneer het een diefstal of poging daartoe betreft, waarbij geen geweld tegen personen is 

gebruikt en de woning wederrechtelijk (zonder nadrukkelijke toestemming van de bewoner) is 

betreden (Sajtos, 2009). 

Zoals hiervoor is omschreven in paragraaf 1.1.1., hebben verschillende onderzoeken 

uitgewezen dat een woninginbraak op het slachtoffer een behoorlijke emotionele impact kan 

hebben die kan leiden tot psychische problemen bij het slachtoffer. Slachtoffers kunnen 

uiteenlopende emotionele reacties vertonen als gevolg van hun slachtofferervaringen, soms 

kan dat duiden op PTSS en/of angst voor criminaliteit. 

Om na te gaan of tevredenheid over de gekregen politiehulp onder slachtoffers van 

woninginbraak het vertrouwen in de politie voorspelt, moeten deelvragen worden beantwoord 

waarbij verschillende factoren worden meegenomen die hier mogelijk aan ten grondslag 

liggen; 

- In hoeverre correleren PTSS-symptomen, angst voor criminaliteit, tevredenheid en 

vertrouwen met elkaar op de verschillende meetmomenten? 

- Is er een samenhang tussen tevredenheid over het politiefunctioneren en vertrouwen in 

de politie op korte termijn (binnen twee weken) na de inbraak en wordt deze beïnvloed 

door PTSS-symptomen ten gevolge van de inbraak en angst voor criminaliteit in het 

algemeen? 

- Is er een samenhang tussen tevredenheid over het politiefunctioneren en vertrouwen in 

de politie op middellange termijn (binnen zes weken) na de inbraak en wordt deze 

beïnvloed door PTSS-symptomen ten gevolge van de inbraak, angst voor criminaliteit 

in het algemeen en vertrouwen op korte termijn (binnen twee weken) na de inbraak?  

- Heeft een toename in tevredenheid over het politiefunctioneren effect op de 

hoeveelheid vertrouwen dat slachtoffers op middellange termijn (binnen zes weken) 

na de inbraak hebben in de politie en wordt deze beïnvloed door PTSS-symptomen ten 

gevolge van de inbraak, angst voor criminaliteit in het algemeen en vertrouwen op 

korte termijn (binnen twee weken) na de inbraak?  

 

2. Methode 

 

In dit onderzoek zijn de pogingen tot woninginbraak niet meegenomen vanwege het feit dat er 

slechts gedoeld wordt op slachtoffers van voltooide woninginbraken, waarbij er dus werkelijk 

sprake is geweest van binnendringen. Een poging tot woninginbraak maakt vanuit de 

perceptie van het slachtoffer mogelijk minder indruk dan een voltooide inbraak. 
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Tevens zijn woninginbraken waarbij sprake is geweest van geweld tegen het 

slachtoffer buiten het onderzoek gelaten, omdat het in zo’n geval een geweldsdelict betreft die 

het delict woninginbraak te boven gaat en vanwege de eventuele heftige impact die het zou 

kunnen hebben voor het  slachtoffer om hier mee geconfronteerd te worden. Wel zijn de 

diefstallen uit woningen en insluipingen meegenomen in het onderzoek, omdat er hierbij ook 

sprake is van het wederrechtelijk betreden van een woning, net als bij de voltooide 

woninginbraken. 

In dit onderzoek is gekozen voor een kwantitatieve analyse van de gegevens over 

slachtoffers van woninginbraak binnen de politieregio Hollands Midden in de periode 25 

december 2010 tot 15 juli 2011.  

 

2.1. Dataverzameling 

De gegevens van slachtoffers van woninginbraak zijn verworven via het interne 

politiesysteem “Basis Voorziening Handhaving”, afgekort BVH. Van belang was dat er 

bepaalde gegevens werden achterhaald van elk slachtoffer, waaronder de datum van de 

inbraak en de aangifte ervan, het geslacht van het slachtoffer, de leeftijd van het slachtoffer, 

gegevens over de inbraak zelf, het adres waar de inbraak heeft plaatsgevonden en 

contactgegevens van het slachtoffer.  

Op basis van de informatie die is verworven via BVH  zijn slachtoffers van 

woninginbraken telefonisch benaderd met de vraag of zij wilden deelnemen aan het 

onderzoek dat bestaat uit twee interviews op twee verschillende meetmomenten. Van te voren 

werd wel een selectie gemaakt, in de zin dat er slechts respondenten werden benaderd van 

achttien jaar of ouder. Ook zijn alleen slachtoffers van inbraak benaderd waarbij de 

betreffende inbraak voldeed aan de omschrijving van inbraak die voor dit onderzoek wordt 

gehanteerd. 

Vervolgens hebben de respondenten (de participerende slachtoffers) op twee 

verschillende meetmomenten een vragenlijst naar hun keuze óf per mail óf per post 

toegestuurd gekregen. De vragenlijst omvatte de vragen die gesteld werden tijdens het 

interview en kon tijdens het interview er bij worden houden door de respondent om zo 

onduidelijkheden te voorkomen in het interview. Wanneer respondenten de vragenlijst bij 

zich hielden tijdens het interview was dit bijvoorbeeld nuttig voor de respondenten omdat ze 

zich zo vooraf al een idee konden vormen van wat hen te wachten stond en zo konden 

meelezen met de vragen. Het afnemen van een interview duurde ongeveer 15 tot 20 minuten. 
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Er is gekozen om de slachtoffers één keer kort na de inbraak te interviewen (kort wil 

zeggen tussen minimaal 2 tot maximaal 14 dagen na de inbraak) en nog één keer vier weken 

na het eerste interview om zo de PTSS-symptomen, de angst voor criminaliteit, de 

tevredenheid, het vertrouwen en dergelijken niet alleen op kortere termijn, maar ook op de 

middellange termijn te kunnen analyseren.  

Indien respondenten besloten niet meer te willen participeren in het onderzoek, dan 

werd hen de mogelijkheid gegeven om met terugwerkende kracht hun toestemming, binnen 

twee weken na het eerste interview en eventueel binnen twee weken na het laatste interview, 

in te trekken per mail of telefonisch. Dit is echter in het gehele tijdsbestek van het onderzoek 

niet voorgekomen. 

 

2.2. Instrumenten  

Gedurende het kwantitatieve onderzoek is er gemeten middels telefonische interviews. Er zijn 

twee interviews opgesteld die per telefoon werden afgenomen bij de slachtoffers van 

woninginbraak. De vragen die werden gesteld tijdens de interviews zijn gedeeltelijk ontstaan 

uit bestaande Engelse en Nederlandse vragenlijsten uit de psychologie en over de politie. Ook 

is eigen exploratief onderzoek gebruikt voor de totstandkoming van de interviewvragen, 

sommige vragen uit de bestaande vragenlijsten zijn wat aangepast om goed aan te sluiten bij 

het onderwerp van dit onderzoek en ook zijn zelf ontwikkelde vragen toegevoegd. Bij de in 

gesloten vorm gestelde vragen stond de volgorde waarin zij gesteld zijn en de 

antwoordmogelijkheden hierop vast. Echter was er bij enkele gesloten vragen beperkte ruimte 

nodig om door te vragen op de antwoorden van de respondent om zo het verloop van het 

gesprek en de uiteindelijke resultaten te optimaliseren. Onderstaand worden de voor dit 

onderzoek relevante items uit de twee interviews besproken, maar eerst volgt een overzicht 

van de geraadpleegde achtergrondvariabelen. 

 

Achtergrondvariabelen  

Alvorens de respondenten te interviewen werden achtergrondvariabelen van de respondenten 

geraadpleegd. Er werd via BVH onder andere gezocht naar de datum van de inbraak, het type 

inbraak, de woonplaats, de geboortedatum, het geslacht en de leeftijd van de respondent. 

Zoals in paragraaf 2.1. al is vermeld, werd er voorafgaand aan het verwerven van de 

respondenten een selectie gemaakt op basis van onder andere een leeftijdsgrens van minimaal 

achttien jaar. Doordat het type inbraak kon worden geraadpleegd, kon er ook een selectie 

worden gemaakt welke slachtoffers wel of niet benaderd zouden worden. Slachtoffers van 
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inbraken waarbij geweld is gebruikt werden bijvoorbeeld niet gebeld, maar slachtoffers van 

insluipingen weer wel.  

Alvorens het eerste interview te houden, werden de achtergrondvragen gesteld aan de 

respondenten om nogmaals te controleren of de gegevens verworven via BVH juist waren 

voor de betreffende respondent.  

Ook werden andere achtergrondvragen gesteld zoals vragen over de hoogst genoten 

opleiding van de respondent en of de respondent wel of niet werkt. Daarna kwamen de vragen 

aan bod die specifiek gericht zijn op de inbraak. Er werd gevraagd of de respondent thuis was 

op het moment van de inbraak, de inbraak ontdekt heeft, er al eens eerder bij de respondent is 

ingebroken en of hij of zij contact gehad heeft met slachtofferhulp. Dit werd gedaan om een 

beeld te kunnen schetsen van de situatie waarin het slachtoffer zich bevond. 

Het tweede interview welke bij de respondenten werd afgenomen begon ook met het 

duidelijk stellen van wat achtergrondvariabelen, namelijk of de respondent contact heeft 

gehad met de politie na het eerste interview en waarover dit ging en op welke manier dit 

contact heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld per brief, e-mail,  telefonisch of in persoon. 

In het onderzoek werd de variabele Mobeye meegenomen, dit is een mobiel 

inbraakalarm welke tot doel heeft de veiligheidsgevoelens van de slachtoffers van 

woninginbraak te versterken. Slachtoffers van woninginbraak in de Duin- en 

Bollenstreek konden in het kader van het woninginbrakenoffensief sinds ongeveer 25 

december 2010 tijdelijk de beschikking krijgen over een mobiel inbraakalarm dat werd 

verstrekt door de  politie. Gedurende dertig dagen konden ze het inbraakalarm in bruikleen 

hebben. Het betreft een stil alarm dat kan melden dat een inbreker in huis is. Van de 

slachtoffers werd overigens wel door de politie verwacht dat ze in die tijd ook zelf 

preventiemaatregelen nemen, bijvoorbeeld door hun woning op Politie Keurmerk Veilig 

Wonen niveau te brengen. De Mobeye werd meegenomen in de analyse omdat deze mogelijk 

een invloed kon uitoefenen op de tevredenheid over het politiefunctioneren en het vertrouwen 

in de politie. Het ontvangen van een Mobeye van de politie betekent namelijk een extra blijk 

van aandacht voor het slachtoffer en dit zou mogelijk kunnen leiden tot meer tevredenheid 

onder de slachtoffers over het politiefunctioneren en dus mogelijk ook meer vertrouwen in de 

politie in het algemeen. Via BVH kon worden achterhaald of een respondent wel of niet in het 

bezit van een Mobeye was. 
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Eerste interview  (T1) 

Door middel van  een vijfpuntsschaal (van “geheel oneens” tot” geheel eens”) werd de 

variabele tevredenheid gemeten met elf items over de tevredenheid over het 

politiefunctioneren direct na de inbraak, zoals: “Ik was tevreden over de dienstverlening van 

de politie” en “De politie hield mij geïnformeerd en op de hoogte”. Deze vragen zijn deels 

gebaseerd op de vragen uit de ‘Client Satisfaction Questionnaire’ in het artikel van De Wilde 

en Hendriks (2005), vragen uit het artikel van Reisig en Chandek (2001) en op vragen uit het 

artikel van Murphy (2009). De interne betrouwbaarheid van deze items is zeer goed  

(α = 0.92).  

Ook werden er tien vragen gesteld over verschillende persoonlijke reacties die voor 

kunnen komen na het meemaken van een heftige gebeurtenis, waarop de respondent kon 

antwoorden met “Ja” of “Nee”. Voorbeelden van deze vragen zijn: “Heeft u zich na de 

inbraak van streek gevoeld door herinneringen aan de inbraak?” en “Heeft u na de inbraak 

te maken gehad met problemen om in slaap te vallen of door te slapen?”. Met deze vragen 

werd gemeten in hoeverre respondenten last hadden van PTSS-symptomen en meet dus de 

variabele ‘PTSS’.  De vragen zijn deels gebaseerd op de ‘Trauma Screening Questionnaire’, 

(afgekort TSQ) welke is ontworpen door Brewin et al. (2002). Deze TSQ-schaal duidt op een 

goede interne betrouwbaarheid (α = 0.79). 

Er werden tijdens het interview ook vragen gesteld over het vertrouwen, dat 

slachtoffers hebben in de politie in het algemeen, gebaseerd op de vragenlijst uit het artikel 

van Reisig, Bratton, en Gertz (2007). De drie items konden beantwoord worden, in de vorm 

van een vierpuntschaal, van “helemaal mee oneens” tot “helemaal mee eens”. Er was hier dus 

geen mogelijkheid om voor de optie “neutraal” te kiezen, om er zo voor te zorgen dat de 

respondent echt voor een keuze stond om voor het een of het ander te kiezen. Echter, als de 

respondent er niet uit kwam simpelweg om de reden dat hij of zij het echt niet wist of niet 

wilde kiezen tussen “oneens” of “eens” werd de betreffende vraag opengelaten. Stellingen die 

voorkwamen in dit onderdeel waren vragen als: “De fundamentele rechten van de mens 

worden goed beschermd door de politie” en “De politie kan worden vertrouwd in het nemen 

van beslissingen die goed zijn voor mijn buurt”. Deze schaal die het vertrouwen meet dat de 

respondenten hebben in de politie op T1 heeft een goede interne betrouwbaarheid (α  = 0.82).  

Tevens werden vragen over de angst om slachtoffer te worden van criminaliteit, zoals: 

“Hoe bang bent u in het algemeen dat iemand in uw huis inbreekt als u niet aanwezig bent?”, 

maar ook: “Hoe bang bent u in het algemeen om vermoord te worden?” Deze konden worden 

beantwoord op een schaal van één tot en met tien, van “Helemaal niet bang” tot “Heel erg 
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bang”. Deze tien vragen meten de angst voor criminaliteit die slachtoffer ten gevolge van de 

inbraak ervaren en zijn gebaseerd op de vragenlijst uit het artikel van LaGrange, Ferraro, en 

Supancic (1992). Ook deze schaal heeft een zeer goede interne betrouwbaarheid (α = 0.92). 

 

Tweede interview  (T2) 

Het tweede interview (in het vervolg T2) bestond uit een aantal onderdelen die ook in T1 aan 

bod kwamen, deze werden herhaald bij T2, om zo de uitkomsten van de verschillende 

meetmomenten te kunnen vergelijken. Dit werd gedaan voor de elf items over tevredenheid, 

gebaseerd op de vragen in het artikel van De Wilde en Hendriks (2005),  Reisig en Chandek 

(2001) en Murphy (2009). De schaal gemeten tijdens T2 heeft net zoals bij T1 een zeer goede 

interne betrouwbaarheid (α = 0.92). 

Ook zijn er zeventien vragen gesteld over de persoonlijke reacties na de inbraak. Er 

werd een aantal klachten opgesomd die slachtoffers na een inbraak kunnen ervaren en de 

respondent werd gevraagd bij elke klacht aan te geven hoe vaak hij of zij daar de week voor 

het interview last van heeft gehad. Voorbeelden zijn:  “Hoe vaak heeft u de afgelopen week 

activiteiten, plaatsen of dingen vermeden die u aan de inbraak herinneren?” en “Hoe vaak 

was u de afgelopen week erg waakzaam of op uw hoede?”. De respondenten konden kiezen 

tussen “Nooit”, “Een keer”, “Twee tot vier keer” of “Vijf keer of meer”. Deze vragen die 

betrekking hebben op de eventuele PTSS-symptomen die kunnen voorkomen bij de 

slachtoffers en gebaseerd zijn op items van de PTSD Symptom Scale – Self Report (PSS-SR) 

ontworpen door Foa, Riggs, Dancu, en Rothbaum (1993), werden alleen bij T2 gesteld omdat 

de kans groter is dat eventuele PTSS-symptomen zichtbaar worden op een wat langere termijn 

na de inbraak. Deze schaal heeft ook een zeer goede interne betrouwbaarheid (α =  0.91). 

De schaal met drie vragen die het algemene vertrouwen in de politie meten, gebaseerd 

op de vragen uit het artikel van Reisig et al. (2007), werd ook in het tweede interview 

gebruikt. Er is een zeer goede interne betrouwbaarheid van de schaal over vertrouwen in de 

politie (α = 0.90).  

Wederom werden de tien vragen over angst voor criminaliteit gesteld, gebaseerd op de 

vragenlijst uit het artikel van LaGrange et al. (1992). Ook deze schaal heeft een zeer goede 

interne betrouwbaarheid (α = 0.93) 

 

2.3. Statistische analyses 

Er zijn bivariate correlaties uitgevoerd tussen de verschillende variabelen om te kijken in 

hoeverre er een relatie bestaat tussen variabelen. Vanwege het kleine aantal respondenten dat 
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mee heeft gedaan aan het onderzoek, wordt er slechts gefocust op de belangrijkste variabelen 

voor dit onderzoek en dat zijn: tevredenheid over het politiefunctioneren gedurende T1 en T2, 

vertrouwen in de politie in het algemeen gedurende T1 en T2, PTSS-symptomen als gevolg 

van de inbraak gedurende T1 en T2 en angst voor criminaliteit in het algemeen gedurende T1 

en T2. 

Om te weten te komen in hoeverre de tevredenheid van slachtoffers over het 

politieoptreden het vertrouwen in de politie kan voorspellen en in welke mate er sprake is van 

samenhang, zijn lineaire regressies uitgevoerd. Tijdens de eerste lineaire regressieanalyse is 

geprobeerd de waarden van de uitkomst van de afhankelijke variabele `vertrouwen` gemeten 

op T1 via een lineair verband te verklaren uit die van de onafhankelijke variabele 

`tevredenheid` gemeten op T1. Er zijn controlevariabelen meegenomen, namelijk de variabele 

welke meet in hoeverre er bij de slachtoffers sprake was van PTSS en de variabele welke 

angst voor criminaliteit in het algemeen meet, om te kijken in hoeverre deze invloed zouden 

uitoefenen op het eventuele verband tussen tevredenheid en vertrouwen. Tijdens de tweede 

lineaire regressieanalyse is hetzelfde geprobeerd, maar daarbij is het `vertrouwen` gemeten op 

T2 via een lineair verband verklaard uit de onafhankelijke variabele `tevredenheid` gemeten 

op T1 en zijn de variabelen PTSS en angst voor criminaliteit ook weer meegenomen in de 

analyse, maar ook het vertrouwen in de politie gemeten op T1 werd hierbij meegenomen als 

controlevariabele. 

Ook is er een lineaire regressie uitgevoerd om de afhankelijke variabele `vertrouwen` 

gemeten op T2 via een lineair verband te verklaren uit de onafhankelijke variabele welke een 

toename van tevredenheid meet en  zijn wederom de variabelen PTSS, angst voor 

criminaliteit en vertrouwen op T1 meegenomen. 

 

3. Resultaten 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van dit onderzoek besproken. In de analyse hebben 

honderdzesenvijftig slachtoffers van woninginbraken deelgenomen aan het eerste interview. 

Vijfennegentig van de honderdvijfenvijftig hebben tevens deelgenomen aan het tweede 

interview. Dit is gebeurd in een periode van ongeveer zes en een halve maand, van 25 

december 2010 tot en met 15 juli 2011. 
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3.1. Algemeen overzicht diverse kenmerken 

Drieënveertig procent van de respondenten op T1 (n = 156)  is man en zevenenvijftig procent 

is vrouw. Eenenzestig procent van al deze respondenten heeft tevens deelgenomen aan het 

tweede interview (n = 95). De jongste persoon die heeft deelgenomen aan het onderzoek is 

negentien jaar en de oudste is vierentachtig jaar. Slechts negen van de honderdvijfenvijftig 

respondenten beschikten tijdelijk over een Mobeye, een mobiel inbraakalarm. Omdat dit een 

te klein aantal is om hier beduidende resultaten aan te verbinden, is de Mobeye niet 

meegenomen in de lineaire regressieanalyses. 

Om de vraagstelling te beantwoorden zijn een aantal analyses uitgevoerd met behulp van 

het programma SPSS 17.0 voor Windows (SPSS Inc., Chicago, Illinois).  

 

3.2. Bivariate correlaties  

Om te zien of er variabelen zijn die een correlatie hebben met een andere variabele, is een 

correlatietabel aangemaakt (zie tabel 4, pagina 33). Slechts de meest relevante variabelen voor 

dit onderzoek worden hier besproken en dat zijn: tevredenheid over het politiefunctioneren 

direct na de inbraak, vertrouwen in de politie in het algemeen, PTSS-symptomen ten gevolge 

van de inbraak en angst om slachtoffer te worden van criminaliteit. Al deze variabelen zijn 

gemeten op de twee verschillende meetmoment; op korte en op middellange termijn na de 

inbraak.  

Tevredenheid op T1 correleert met tevredenheid op T2 (0.629, p < 0.01 ). Dit betekent dat 

respondenten die op korte termijn na de inbraak tevreden zijn over het politiefunctioneren, 

ook tevreden zijn op de middellange termijn en andersom.   

Tevredenheid op T1 en vertrouwen op T1 hebben ook een significante positieve correlatie 

met elkaar van 0.390 (p < 0.01). Dit betekent dat wanneer respondenten tevreden zijn over het 

politiefunctioneren direct na de inbraak, deze respondenten ook vertrouwen hebben in de 

politie in het algemeen en andersom.  

Tevredenheid over het politiefunctioneren (direct na de inbraak) op korte termijn na de 

inbraak heeft een positieve correlatie van 0.305 (p < 0.01) met het vertrouwen in de politie in 

het algemeen op middellange termijn na de inbraak. Wanneer respondenten kort na de inbraak 

tevreden zijn over het politieoptreden, zullen zij ook meer vertrouwen hebben in de politie in 

het algemeen op middellange termijn na de inbraak. 

Vertrouwen op T1 correleert weer met tevredenheid op T2 (0.372,  p < 0.01), wanneer 

respondenten vertrouwen hebben in de politie in het algemeen op korte termijn na de inbraak, 
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zullen ze ook tevreden zijn over het politiefunctioneren op middellange termijn na de inbraak 

en andersom.  

Vertrouwen op T1 correleert positief met vertrouwen op T2 (0.408, p < 0.01), wanneer 

een respondent vertrouwen heeft in de politie in het algemeen op korte termijn na de inbraak, 

zal hij of zij dit vertrouwen ook hebben op middellange termijn na de inbraak. Echter is deze 

correlatie vrij laag. 

Het vertrouwen op T2 correleert weer positief met tevredenheid op T2 (0.402,  

p < 0.01), dit houdt in dat wanneer men meer vertrouwen heeft in de politie op middellange 

termijn na de inbraak men ook meer tevreden is over het politiefunctioneren (direct na de 

inbraak) op middellange termijn na de inbraak en andersom. 

Er bestaat een hoge correlatie van 0.844 (p < 0.01) tussen angst voor criminaliteit op 

T1 en angst voor criminaliteit op T2. Wanneer een respondent dus angstig is om slachtoffer te 

worden van criminaliteit op korte termijn na de inbraak, zal de respondent hiervoor ook 

angstig zijn op middellange termijn na de inbraak. 

De angst voor criminaliteit op T1 hangt samen met de hoeveelheid PTSS-symptomen die 

slachtoffers vertonen op T1 (0.560, p < 0.01), wanneer men angst heeft om slachtoffer te 

worden van criminaliteit op korte termijn na de inbraak, zal men ook meer PTSS-symptomen 

vertonen op korte termijn na de inbraak. En wanneer men dus meer PTSS-symptomen 

vertoont, zal dit dus ook samenhangen met meer angst voor criminaliteit. 

De angst voor criminaliteit op T1 correleert positief met de PTSS-symptomen op T2 

(0.627, p < 0.01), een respondent die kort na de inbraak veel angst heeft om slachtoffer te 

worden van criminaliteit, zal op middellange termijn na de inbraak ook meer PTSS-

symptomen vertonen en andersom. 

PTSS-symptomen op T1 heeft ook een positieve correlatie met PTSS-symptomen op T2 

(0.639, p < 0.01), wanneer respondenten PTSS-symptomen vertonen op korte termijn na de 

inbraak, zullen ze dit op middellange termijn na de inbraak ook doen en andersom. 

Respondenten die PTSS-symptomen vertonen kort na de inbraak (T1), hebben meer angst 

op middellange termijn na de inbraak (T2) en andersom, er is namelijk een positief 

significante correlatie tussen beide variabelen van 0.545 (p < 0.01). 

PTSS-symptomen op middellange termijn na de inbraak (T2) correleren positief met angst 

voor criminaliteit op middellange termijn na de inbraak (T2; 0.665, p < 0.01). Een respondent 

welke PTSS-symptomen zal vertonen, zal dan ook angst hebben om slachtoffer te worden van 

criminaliteit en andersom. 
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Ook correleren PTSS-symptomen op T2 met tevredenheid over het politiefunctioneren op 

T2, maar deze correlatie is negatief (-0.216, p < 0.05). Wanneer iemand meer PTSS-

symptomen zal vertonen, zal hij of zij op middellange termijn na de inbraak minder tevreden 

zijn over het functioneren van de politie (direct na de inbraak).Wanneer een respondent dus 

meer tevreden is over het politiefunctioneren, zal hij of zij minder PTSS-symptomen 

vertonen. 

 Voor een overzicht van de correlaties tussen deze en de overige variabelen wordt 

verwezen naar de tabel in de bijlagen. Overige variabelen in de tabel zijn: het in bruikleen 

hebben van een Mobeye, het geslacht van de respondenten, de leeftijd van de respondenten, 

de hoogst genoten opleiding van de respondenten, of er al eens eerder is ingebroken bij de 

respondenten, of de respondenten contact hebben gehad met slachtofferhulp direct na de 

inbraak, hoe ingrijpend de inbraak voor de respondenten was, wat de respondent verwacht van 

de politie op T1, de geschatte kans om slachtoffer te worden van criminaliteit op T1 en T2 en 

negatieve gevoelens op T2 ten gevolge van de inbraak. Voor de variabelen geldt dat wanneer 

men een positieve of een hoge score heeft op een betreffende variabele, dat dit 

achtereenvolgens duidt op het hebben van een Mobeye, een hogere leeftijd, een hogere hoogst 

genoten opleiding, dat er al eens eerder is ingebroken bij de respondenten, dat ze contact 

hebben gehad met slachtofferhulp, dat ze de inbraak als ingrijpend hebben ervaren, dat de 

respondenten hoge verwachtingen hebben van de politie, dat respondenten de kans om 

slachtoffer te worden van criminaliteit hoog achten en dat ze meer negatieve gevoelens 

hebben ten gevolge van de inbraak. Voor het geslacht geldt dat de hogere score duidt op het 

zijn van een vrouw. 

 

3.3.Tevredenheid over het politiefunctioneren (T1) en vertrouwen in de politie (T1) 

Er is een lineaire regressie uitgevoerd met als afhankelijke variabele het vertrouwen in de 

politie op T1 en een onafhankelijke variabele de tevredenheid op T1, dus beiden gemeten op 

korte termijn na de inbraak (zie tabel 1, pagina 31)  

Het percentage verklaarde variantie is 15 procent (R
2
 = 0.15), dit betekent dat de totale 

variatie in vertrouwen voor 15 procent verklaard kan worden door de tevredenheid over het 

politieoptreden. Het vertrouwen kan significant verklaard worden door de tevredenheid van 

de respondenten over de initiële politierespons en de richting van de relatie tussen vertrouwen 

en tevredenheid is positief is (β = 0.39, p < 0.01). Hieruit blijkt dus dat respondenten die 

tevredener waren over het politiefunctioneren tijdens T1 gemiddeld genomen ook meer 

vertrouwen in de politie hebben in het algemeen tijdens T1. 
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Wanneer de variabelen PTSS-symptomen en angst voor criminaliteit op T1 worden 

toegevoegd in de analyse, kan worden gezien dat het vertrouwen in de politie in het algemeen 

nog steeds kan positief significant verklaard kan worden door de tevredenheid over het 

politiefunctioneren direct na de inbraak (β = 0.38, p < 0.001). 

De richting van de relatie tussen PTSS-symptomen en het vertrouwen in de politie in 

het algemeen is negatief is en het vertonen van PTSS-symptomen is geen significante 

voorspeller is van het vertrouwen in de politie in het algemeen en (β = -0.34, p > 0.05).  

Angst voor criminaliteit op T1 en vertrouwen in de politie in het algemeen op T1 

hebben positief verband, maar niet significant (β = 0.13, p > 0.05). 

Het percentage verklaarde variantie is neemt wel toe met 1 procent (R
2
 = 0.16), dit 

betekent dat de totale variatie in vertrouwen voor 16 procent verklaard kan worden door de 

onafhankelijke variabelen. 

 

3.4. Tevredenheid over het politiefunctioneren (T1) en vertrouwen in de politie (T2) 

Om te onderzoeken in welke mate tevredenheid over het politiefunctioneren direct na de 

inbraak samenhangt met het vertrouwen in de politie in het algemeen op de middellange 

termijn is dezelfde lineaire regressies uitgevoerd als bij de vorige analyse, maar dan met de 

afhankelijke variabele vertrouwen in de politie in het algemeen op een wat langere termijn na 

de inbraak, gemeten tijdens T2 (zie tabel 2, pagina 31). 

Het percentage verklaarde variantie is 9 procent  (R
2
 = 0.09), dit betekent dat de totale 

variatie in vertrouwen in de politie in het algemeen op de langere termijn voor 9 procent 

verklaard kan worden door de tevredenheid over het politieoptreden direct na de inbraak.  

Respondenten die tevredener waren over het functioneren van de politie tijdens T1 

hebben significant meer vertrouwen in de politie in het algemeen tijdens T2 (β = 0.30, 

p < 0.01).  

Wanneer de variabelen PTSS-symptomen en angst voor criminaliteit op T1 worden 

toegevoegd in de analyse kan worden gezien dat het vertrouwen in de politie op T2 nog steeds 

positief significant verklaard kan worden door de tevredenheid over het politiefunctioneren 

direct na de inbraak (β = 0.31, p < 0.01).  

De variabele PTSS-symptomen op T1, is een positieve, maar geen significante 

voorspeller van het vertrouwen in de politie op T2, (β = 0,14 p > 0.05).  De variabele welke 

angst voor criminaliteit op T1 is een negatieve voorspeller van het vertrouwen in de politie op 

T2, maar ook niet significant (β = -0.05, p > 0.05).  
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Het percentage verklaarde variantie is wel gestegen en is nu 11 procent  (R
2
 = 0.11), 

dit betekent dat de totale variatie in vertrouwen op de langere termijn voor 11 procent 

verklaard kan worden door de onafhankelijke variabelen. 

Wanneer de variabelen vertrouwen in de politie op T1 wordt toegevoegd in de 

analyse, kan worden gezien dat het vertrouwen in de politie op T2 nog steeds positief, maar 

niet significant verklaard kan worden door de tevredenheid over het politiefunctioneren (β = 

0.14, p > 0.05). De variabele PTSS-symptomen op T1, is een positieve, maar geen 

significante voorspeller van het vertrouwen in de politie op T2 (β = 0.13, p > 0.05) en de 

variabele angst voor criminaliteit op T1, blijft een negatieve niet significante voorspeller van 

het vertrouwen in de politie op T2 (β = -0.10, p > 0.05).  

 Het vertrouwen in de politie op T1 is wel een positieve significante voorspeller van het 

vertrouwen in de politie op T2 (β = 0.35, p < 0.01). Hieruit blijkt dus dat respondenten die 

tijdens het eerste meetmoment meer vertrouwen in de politie ervaren gemiddeld genomen ook 

meer vertrouwen in de politie hebben tijdens het tweede meetmoment.  

Het percentage verklaarde variantie is toegenomen en is 19 procent  (R
2
 = 0.19) en de 

totale variatie in vertrouwen kan voor 19 procent worden verklaard door de onafhankelijke 

variabelen. 

 

3.5. Effect van een toename in tevredenheid op het vertrouwen (T2) 

Het effect van een toename in tevredenheid over het politiefunctioneren op het vertrouwen in 

de politie tijdens T2 is gemeten (zie tabel 3, pagina 32). Het percentage verklaarde variantie is 

0 procent  (R
2
 = 0.00) en de totale variatie in vertrouwen in de politie kan dus niet worden 

verklaard door een toename van tevredenheid onder slachtoffers over het politiefunctioneren. 

De richting van de relatie tussen de toename van tevredenheid over het 

politiefunctioneren en vertrouwen in de politie tijdens meetmoment 2 is positief, maar het 

vertrouwen in de politie op T2 na de inbraak kan niet significant verklaard worden door een 

toename van tevredenheid over de initiële politieresponse (β = 0.05, p > 0.05).  

Wanneer de variabelen PTSS-symptomen en angst voor criminaliteit op T1 worden 

toegevoegd in de analyse kan worden gezien dat het vertrouwen in de politie op T2 nog steeds 

positief maar niet significant verklaard kan worden door de toename in tevredenheid over het 

politieoptreden (β = 0.11, p > 0.05). De variabele PTSS-symptomen op T1, is een positieve, 

maar geen significante voorspeller van het vertrouwen in de politie op T2, (β = 0.05,  

p > 0.05).  De variabele angst voor criminaliteit op T1 is nog altijd een negatieve voorspeller 

van het vertrouwen in de politie op T2 en niet significant (β = -0.06, p > 0.05).  
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Het percentage verklaarde variantie is nu wel gestegen en is 2 procent  (R
2
 = 0.016), 

dit betekent dat de totale variatie in vertrouwen in de politie op de langere termijn voor 2 

procent verklaard kan worden door de onafhankelijke variabelen. 

Wanneer de variabele vertrouwen in de politie op T1 wordt toegevoegd in de analyse 

kan worden gezien dat het vertrouwen in de politie op T2 nog steeds positief maar niet 

significant verklaard kan worden door de toename in tevredenheid over het 

politiefunctioneren (β = 0.11, p > 0.05). De variabele PTSS-symptomen op T1, is een 

positieve, maar geen significante voorspeller van het vertrouwen in de politie op T2,  

(β = 0.17, p > 0.05) en de variabele angst voor criminaliteit op T1 is nog altijd een negatieve 

voorspeller van het vertrouwen in de politie op T2 en niet significant (β = -0.12, p > 0.05). De 

richting van de relatie tussen het vertrouwen in de politie op T1 en vertrouwen in de politie op 

T2 is positief en het vertrouwen in de politie op T2 kan significant verklaard worden door het 

vertrouwen in de politie op T1 (β = 0.43, p < 0.01).  

Het percentage verklaarde variantie is nu 19 procent  (R
2
 = 0.191), dit betekent dat de 

totale variatie in vertrouwen in de politie op de langere termijn voor 19 procent verklaard kan 

worden door de onafhankelijke variabelen. 

 

6. Discussie  

 

In dit onderzoek is getracht de samenhang tussen tevredenheid van slachtoffers van 

woninginbraken over het politiefunctioneren direct na de inbraak en het vertrouwen in de 

politie in het algemeen te achterhalen. Hiertoe is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:  

Voorspelt tevredenheid over de gekregen politiehulp onder slachtoffers van woninginbraak 

het vertrouwen in de politie, in de politieregio Hollands Midden in de periode eind december 

2010 tot midden juli 2011? 

Uit de geraadpleegde literatuur is gebleken dat slachtofferschap van inbraak vaak 

emotionele gevolgen teweeg kan brengen zoals PTSS-symptomen ten gevolge van de inbraak 

en angstgevoelens voor criminaliteit in het algemeen welke worden beschouwd als primaire 

victimisatie. De tevredenheid van slachtoffers kan ook minder worden doordat slachtoffers te 

maken kunnen krijgen met secundaire victimisatie welke ontstaat door een verkeerde reactie 

op slachtofferschap van de politie, waardoor het vertrouwen van slachtoffers in de politie in 

het algemeen geschaad kan worden. 

Bij de beantwoording van de onderzoeksvraag was het van belang om te achterhalen 

welke rol de psychische gesteldheid van het slachtoffer in termen PTSS-symptomen als 
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gevolg van de inbraak hierbij speelde en in hoeverre de angst om slachtoffer te worden van 

criminaliteit invloed had op de mogelijke samenhang tussen tevredenheid over het initiële 

politiefunctioneren en het vertrouwen in de politie in het algemeen. Verwacht werd dat de 

initiële tevredenheid van slachtoffers over het politiefunctioneren na een woninginbraak het 

vertrouwen in de politie in het algemeen kon voorspellen en dat PTSS-symptomen ten 

gevolge van de inbraak en angst voor criminaliteit mogelijk invloed zouden uitoefenen op dit 

verband tussen tevredenheid en vertrouwen. 

Door middel van telefonische interviews die op twee verschillende meetmomenten 

werden afgenomen bij de respondenten, namelijk op korte en op middellange termijn na de 

inbraak, zijn de onderzoeksgegevens verworven. 

Uit de resultaten kan worden opgemaakt dat tevredenheid over het politiefunctioneren 

op korte termijn na de inbraak het vertrouwen in de politie zowel op korte als op middellange 

termijn na de inbraak voorspelt en tevredenheid over het politiefunctioneren heeft een positief 

significante correlatie met het vertrouwen op beide meetmomenten. Echter is het verband dat 

is gemeten door middel van een lineaire regressieanalyse tussen tevredenheid over het 

politiefunctioneren en het vertrouwen in de politie niet erg sterk, dit geldt ook voor de 

bivariate correlatie. Het belang van tevredenheid over het politiefunctioneren voor de 

voorspelling van het vertrouwen in de politie lijkt dus mee te vallen. Wellicht komt dit 

doordat het vertrouwen in de politie op middellange termijn na de inbraak andere factoren van 

belang omvat die meespelen bij de beantwoording van vraag hoeveel vertrouwen men heeft in 

de politie, dan op korte termijn na de inbraak. Er is namelijk een lage bivariate correlatie 

gevonden tussen het vertrouwen in de politie op beide meetmomenten, wat vrij opmerkelijk 

is. De vraag is dan ook hoe dit komt, zoals net al is besproken is het misschien zo dat er 

verschillende aspecten meewegen bij het beantwoorden van de vraag hoeveel vertrouwen 

slachtoffers op korte termijn na de inbraak hebben in de politie en hoeveel vertrouwen ze op 

middellange termijn na de inbraak hebben in de politie. 

 PTSS-symptomen en angst voor criminaliteit oefenen geen significante invloed uit op 

de samenhang tussen tevredenheid over het politiefunctioneren en vertrouwen in de politie op 

korte en middellange termijn na de inbraak. Wanneer vertrouwen in de politie op korte 

termijn na de inbraak wordt meegewogen, zorgt deze ervoor dat de tevredenheid over het 

politieoptreden geen significante voorspeller meer is van vertrouwen in de politie op 

middellange termijn. 

Een toename in tevredenheid over het politiefunctioneren heeft ook geen significant 

effect op het vertrouwen in de politie. Wanneer PTSS-symptomen en angst voor criminaliteit 



 
23 

worden meegewogen, blijkt dat deze geen significante invloed hebben op de samenhang 

tussen een toename van tevredenheid over het politiefunctioneren en het vertrouwen in de 

politie. Vertrouwen op korte termijn na de inbraak heeft wel een significante positieve invloed 

op het vertrouwen op middellange termijn, maar verandert niets aan de afwezigheid van 

significantie van de andere variabelen. 

De verwachting dat de initiële tevredenheid van slachtoffers over het 

politiefunctioneren na een woninginbraak het vertrouwen in de politie in het algemeen kan 

voorspellen is dus wel uitgekomen, maar het verband is niet erg sterk. De verwachting dat 

PTSS-symptomen en angst voor criminaliteit ten gevolge van de inbraak mogelijk invloed 

zouden uitoefenen op het verband tussen tevredenheid en vertrouwen kan worden verworpen. 

Zoals in tabel 4 op pagina 33 te zien is, zijn er ook andere variabelen die correleren met de 

tevredenheid over het politiefunctioneren en het vertrouwen in de politie. Mogelijk leveren 

deze wel een bijdrage aan de sterkte van het verband tussen de tevredenheid en het 

vertrouwen of blijkt dat een van deze variabelen een veel sterkere voorspeller is voor het 

vertrouwen in de politie op middellange termijn.  

Misschien is het nodig om meer te kijken naar het gehele proces welke plaatsvindt na 

een inbraak om te meten hoe tevreden slachtoffers zijn over het politiefunctioneren, 

bijvoorbeeld of de verdachte is opgepakt. Tevredenheid zou in het vervolg dan ook gemeten 

kunnen worden in termen van ingeloste verwachtingen. 

 Een beperking van dit onderzoek is dat er slechts gebruik kon worden gemaakt van 

een klein aantal respondenten voor het uitvoeren van de analyses. Tijdens het eerste interview 

participeerden er honderdzesenvijftig respondenten en tijdens het tweede interview slechts 

vijfennegentig, dit betekent een uitval van bijna veertig procent op het tweede meetmoment.  

Een sterk punt van het onderzoek is dat de interviews telefonisch zijn afgenomen en 

dit is een gevalideerd meetinstrument. Ondanks dat telefonische interviews meer tijd kosten 

dan bijvoorbeeld schriftelijke enquêtes, is het een goede manier om respondenten te bereiken 

voor de strekking van dit onderzoek. Telefonische interviews zijn namelijk persoonlijk, de 

drempel om mee te doen ligt laag en het kan voor slachtoffers van woninginbraak fijn zijn om 

benaderd te worden om uit te leggen hoe zij zich voelen en hun mening te mogen geven over 

de politie. Wanneer bepaalde respondenten de vragen als te persoonlijk of confronterend 

beschouwden, was het voordeel van deze telefonische interviews dat hier goed op gereageerd 

kon worden vanwege de interactieve setting. Door de nodige gegevens te verzamelen in de 

vorm van een interview konden respondenten worden geholpen met het beantwoorden van 
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sommige vragen, in die zin dat er toelichting kan worden gegeven wanneer een respondent 

niet weet wat iets betekent of wat er bedoeld wordt met een bepaalde vraag. 

 Een ander sterk punt van dit onderzoek is dat het een prospectieve onderzoeksopzet 

heeft, de participerende slachtoffers werden dus vanaf het begin tot het eind van het 

onderzoek opgevolgd met betrekking tot het verloop van hun tevredenheid over het 

politiefunctioneren, het vertrouwen in de politie, PTSS-symptomen, angst voor criminaliteit 

en andere variabelen. Er kon dus bij de respondenten worden gezien of er wel of niet een 

verandering optrad in de verschillende variabelen in de loop der tijd van het onderzoek. 

Voor toekomstig onderzoek naar de samenhang tussen tevredenheid over het 

politiefunctioneren en vertrouwen in de politie, is het aan te raden om niet alleen te kijken 

naar emotionele gevolgen van de inbraak onder slachtoffers die kunnen leiden tot 

ontevredenheid over het politiefunctioneren, maar ook naar samenhangende factoren voor 

deze emotionele gevolgen. Zo heeft Smale (1980) bijvoorbeeld aangetoond dat de psychische 

gevolgen van een inbraak, zoals angstgevoelens en afgenomen vertrouwen in anderen 

samenhangen met alleen wonen en met de hoogte van de financiële gevolgen. Hoe groter het 

bedrag dat mensen zelf moesten betalen om spullen te vervangen, hoe meer ze nog bezig 

waren met wat er gebeurd was. De mate waarin slachtoffers financiële gevolgen ondervinden 

hangt dus ook samen met de emotionele gevolgen. 

 Ook zouden andere factoren dan PTSS-symptomen en angst voor criminaliteit 

meegewogen kunnen worden die mogelijk ten grondslag liggen aan de tevredenheid van 

slachtoffers over het politieoptreden. 

 Zoals eerder gezegd, is de kans ook aanwezig dat tevredenheid over het 

politiefunctioneren op een andere manier gemeten moet worden om te zien of tevredenheid 

invloed heeft op het vertrouwen in de politie op middellange termijn, bijvoorbeeld in termen 

van ingeloste verwachtingen welke slachtoffers hebben van het politie na een inbraak.  

Ook kan het zo zijn dat er een hele andere factor een veel belangrijkere invloed heeft op het 

vertrouwen in de politie op middellange termijn, zoals is gebleken heeft het vertrouwen op 

korte termijn bijvoorbeeld een significante positief effect op het vertrouwen op middellange 

termijn.  

Concluderend kan men zeggen dat in mogelijk toekomstig onderzoek verder gezocht 

moet worden naar andere factoren die van invloed kunnen zijn op de tevredenheid over het 

politiefunctioneren en naar andere voorspellers van het vertrouwen in de politie in het 

algemeen. 
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Bijlagen 

 

 

Tabel 1: Lineaire regressie analyse voor tevredenheid gedurende T1 en de 

controlevariabelen PTSS en angst voor criminaliteit gedurende T1 welke het vertrouwen 

tijdens T1 voorspellen (N = 156) 
Voorspellers B SE B β B SE B β 

Step 1       

Tevredenheid T1 0.06 0.01 0.39**    

Step 2       

Tevredenheid T1    0.06 0.01 0.38*** 

PTSS-symptomen    -0.01 0.04 -0.34 

Angst voor criminaliteit    0.01 0.01 0.13 

Noot: R
2
 = 0.15 voor Step 1; R

2
 = 0.16 voor step 2 (p<0.001). 

*p < 0.05, **p < 0,01, ***p < 0.0001. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2: Lineaire regressie analyse voor tevredenheid gedurende T1 en de 

controlevariabelen PTSS, angst voor criminaliteit en vertrouwen gedurende T1 welke het 

vertrouwen tijdens T2 voorspellen (N = 95) 
Voorspellers B SE B β B SE B β B SE B β 

Step 1          

Tevredenheid T1 0.06 0.02 0.30**       

Step 2          

Tevredenheid T1    0.07 0.02 0.31**    

PTSS-symptomen    0.07 0.06 0.14    

Angst voor 

criminaliteit 

   -0.00 -0.01 -0.05    

Step 3          

Tevredenheid T1       0.03 0.03 0.14 

PTSS-symptomen       0.07 0.06 0.13 

Angst voor 

criminaliteit 

      -0.01 0.01 -0.10 

Vertrouwen T1       0.38 0.13 0.35** 

Noot: R
2
 = 0.09 voor Step 1; R

2
 = 0.11 voor step 2; R

2
 = 0.19 voor step 3  (p<0.001). 

*p < 0.05, **p < 0,01, ***p < 0.0001. 
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Tabel 3: Lineaire regressie analyse voor het effect van een toename in tevredenheid en de 

controlevariabelen PTSS, angst voor criminaliteit en vertrouwen gedurende T1 welke het 

vertrouwen tijdens T2 voorspellen (N = 95) 
Voorspellers B SE B β B SE B β B SE B β 

Step 1          

Toename 

tevredenheid 

0.01 0.03 0.05       

Step 2          

Toename 

tevredenheid 

   0.01 0.03 0.05    

PTSS-symptomen    0.06 0.07 0.16    

Angst voor 

criminaliteit 

   -0.00 -0.01 -0.05    

Step 3          

Toename 

tevredenheid 

      0.03 0.03 0.11 

PTSS-symptomen       0.06 0.06 0.12 

Angst voor 

criminaliteit 

      -0.01 0.01 -0.12 

Vertrouwen T1       0.50 0.12 0.43*** 

Noot: R
2
 = 0.00 voor Step 1; R

2
 = 0.01 voor step 2; R

2
 = 0.19 voor step 3  (p<0.001). 

*p < 0.05, **p < 0,01, ***p < 0.0001. 
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Tabel 4: Descriptieve statistieken en bivariate correlaties tussen variabelen gemeten gedurende T1 en T2  (N = 95) 

 M SD 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1. Mobeye 0.06 0.23 0.051 -0.063 -0.066 -0.005 0.024 -0.040 0.092 0.034 -0.021 -0.074 0.012 0.123 0.077 -0.51 0.004 -0.071 0.125 0.190 

2 .Geslacht 

 

0.56 0.50  0.127 -0.344** 0.083 -0.052 0.243** 0.090 0.297** 0.279** 0.306** 0.136 0.050 0.255** 0.202 0.209* 0.190 0.214 0.068 

3. Leeftijd 

 

4.89 16.23   -0.347** 0.124 0.005 0.032 0.070 0.068 0.085 0.237** 0.004 0.047 -0.003 0.198 0.091 0.171 0.127 0.143 

4. Hoogste opleiding 5.71 2.69    0.105 -0.092 -0.240** -0.067 -0.209** -0.129 -0.340** -0.046 -0.138 -0.291** -0.249* -0.207* -0.289** -0.182 -0.228* 

 

5.  Eerder inbraak? 

 

0.23 0.42     -0.072 0.049 0.066 0.059 0.133 0.106 0.062 -0.039 0.075 0.003 -0.045 0.006 -0.166 -0.031 

6.  Slachtofferhulp 

 

0.40 0.49      0.128 0.247** 0.151 0.108 0.104 0.000 -0.007 0.178* 0.215* 0.186 0.109 -0.079 -0.100 

7. Ingrijpend? 6.60 2.35       0.154 0.624** 0.399** 0.545** 0.037 0.016 0.602** 0.532** 0.353** 0.505** -0.060 0.022 

 

8Verwachting  T1 38.27     
4.73 

       0.309** 0.144 0.273** 0.305** 0.262** 0.188* 0.132 0.164 0.109 0.325** 0.302** 
 

9. PTSS  T1 3.30 2.64         0.507** 0.560** 0.025 0.047 0.633** 0.639** 0.504** 0.545** -0.083 0.014 
 

10. Kans T1 33.62 15.12          0.725** -0.041 0.033 0.410** 0.614** 0.800** 0.721** -0.151 -0.166 

11. Angst T1 37.31 20.00           0.028 0.130 0.498** 0.627** 0.708** 0.844** -0.068 -0.041 

                     

12.Tevredenheid T1 45.81 6.12            0.390** 0.003 -0.109 -0.090 -0.139 0.629** 0.305** 

                     

13. Vertrouwen T1 9.20 0.96             0.081 0.078 -0.036 0.056 0.372** 0.408** 

                     

14.Gevoelens T2 31.63 9.10              0.523** 0.434** 0.589** -0.175 -0.054 
 

15. PTSS  T2 23.64 8.59               -0.648** 0.665** -0.216* -0.083 

16. Kans  T2 30.90 16.91                0.807** -0.147 -0.092 
 

17. Angst  T2 30.12 18.28                 -0.103 -0.034 

 

18.Tevredenheid  T2 44.83 5.98                  0.402** 
 

19.Vertrouwen T2 9.47 1.27                   

*p < 0.05, **p < 0.01
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