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Het Victoria project

Slachtofferschap als barrière voor participatie

Wendy Albers, MSc; dr. Diana Roeg; dr. Yolanda Nijssen; 

prof. dr. Inge Bongers; prof. dr. Jaap van Weeghel



Misbruikt door de vader, zijn zus ook

Stalken door ex-vriend 

Tegen de vlakte geslagen

in Spanje seksueel misbruikt

Aangerand door schoonvader

Krijg gevoel dat ik minder snel verlof krijg dan collega's

afgeperst / geïntimideerd tot begin 2014

Als dhr alleen is of onderweg is wordt hij wel eens 
uitgescholden

Zwager maakt misbruik van haar wanneer het psychisch slecht 
gaat

Als kind slachtoffer geweest van herhaaldelijk misbruik (o.a. 
door vader)

belachelijk gemaakt door jongeren

Buurman stalkte me en viel me lastig, bv plassen tegen de 
voordeur. GGz deed net of het aan mij lag door mijn diagnose 
en dat dit "gewoon gebeurd". 

Heeft het idee dat als iemand bekend is bij GGZ diegene minder 
snel serieus wordt genomen door politie

De politie is niet je allerbeste vriend

De mishandeling en bedreiging was beiden tijdens opname 

voelt zich heel onveilig terwijl er niets gebeurt in de omgeving

vaak met vinger naar hem gewezen

wordt nogal eens achter mijn rug om over mij gesproken

Gedrogeerd daarna aangerand/verkracht

lang naweeën gehad van mijn psychoses, waardoor ik veel 
mensen aan de kant heb gezet

Iemand vertoonde gedrag in de zin van ongewild betasten. 
Geen aangifte gedaan

bang dat ik gepest word op straat

slachtoffer geweest in het verleden van mishandeling 

voel me vaak niet veilig word van tijd tot tijd wel eens nageroepen door hangjongeren 

Slachtoffer geweest van buurvrouw, gewurgd. Doet politie niets 
mee

Lichamelijke en geestelijke mishandeling door moeder en ex-
man

woont bij vervelende mensen in huis; veel gebeurd en veel 
weggehaald 

men moet er rekening mee houden dat men slachtoffer kan 
worden verbaal mishandeld en vroeger zelf misbruikt door zijn vader

heeft een lastige vriend die onlangs is vrijgekomen uit detentie. 
hij is dader van veel incidenten

last van een onveilig gevoel, door vroegere trauma's en PTSS. 
Hierdoor ook erg weinig vertrouwen in anderen en zichzelf.

in het verleden regelmatig mishandeld 

Dader woont in de wijk, vandaar voelt ze zich onveilig.

bedreigd en mishandeld door drugsdealer



Slachtofferschap

• Slachtofferschap 

• 6 keer meer incidenten *

• Maar ook…

• 25-50% ervaart discriminatie

• 50-75% verwacht 

gediscrimineerd te worden **

* Kamperman et al. (2014)
** Plooy & van Weeghel (2009)
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Gevolgen

• Toename van psychische klachten, terugval

• Verlies van zelfvertrouwen en in anderen

• Gevoel ‘er niet bij te horen’, sociaal isolement

• Verminderde kwaliteit van leven

Bovendien: Belangrijk obstakel voor rehabilitatie 
en herstel



Participatie

• 10 – 20% van de cliënten heeft 
betaald werk

• Kwaliteit en kwantiteit sociale 
netwerken

• Sociale steun





Bespreken risico of helpend?

• JA!

• Erkenning *

• Coping skills **

• Slachtofferschap ***

• Niet meer symptomen ***

* Gerace et al (2018) 
** De Waal et al (2018)
*** van den Berg et al (2015) 



Doel Victoria interventie

• Ondersteunende interventie voor hulpverleners

• Add-on voor rehabilitatie methodieken

• Verkennen van slachtofferschap

• Erkenning van ervaringen

• Aanmoedigen veilige participatie



Focus groepen
Expert meetings

Ontwikkeling

Interventie
componenten

Pilot Definitieve interventie Trainingsmateriaal

Twee pilot teams
Expert meetings

Workshops
Expert meetings
Trainingsinstituut



Victoria interventie

• Positief risico management

• Erkenning geven aan ervaring

• Focus op het narratief

• Verder werken aan oorspronkelijke wens (toekomst)



Effect studie – cluster RCT

• 8 F-ACT teams bij GGzE en Parnassia (Dijk & Duin)

• Waarvan 4 getraind in Victoria 

• Interviews bij cliënten en professionals

• T0: 409 cliënten

• T1: 353 cliënten

• T2: 339 cliënten

• Sociaal functioneren (SFS), discriminatie en stigma (DISC12), 
Veiligheidsmonitor, kwaliteit van leven (MANSA), 
empowerment (MHCS), sociaal functioneren (SFS),
sociale steun, erkenning en ondersteuning bij herstelproces

• Multilevel regressie analyses



Result!Result!!



• Interventie helpend bij ervaren discriminatie

• Cliënten voelen zich meer erkend in hun nare ervaringen en 
ondersteund bij herstel

• Stijging in beide groepen voor: empowerment, geanticipeerde 
discriminatie

* Under review



Proces evaluatie

• In hoeverre is Victoria écht toegepast

• Welke factoren hebben de implementatie bevorderd of belemmerd?

• Wat vinden de professionals van de interventie?

• Merken de cliënten er iets van?
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Vooruitblik

• Draagvlak aanwezig, belangrijk 
onderwerp!

• Helpend voor erkenning

• Handelingsverlegenheid 

• Past in rehabilitatie aanbod, 
doorontwikkeling gewenst



Bedankt voor uw aandacht! 

Vragen?

w.m.m.albers@uvt.nl

diana.roeg@kwintes.nl
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