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Doe het zelf? 

 

Ervaringen met de afwikkeling van letselschade zonder 

belangenbehartiger 
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Onderzoek ‘Doe het zelf?’ 

Achtergrond onderzoek Opzet onderzoek 

- Initiatief van VU en SHN 

- Kieswijzer Letselschade 

 

- Doel onderzoek 

- Algemene opzet en faseplan 

- Opzet interviews met slachtoffers 

- Workflow interviews 
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Kieswijzer letselschade 

Website die slachtoffers in staat stelt om goed geïnformeerd en 

gemotiveerd te kiezen: 

  

1. óf zij een belangenbehartiger in de arm willen nemen 

2. en zo ja, welke belangenbehartiger 

 

Daarnaast biedt de website slachtoffers ondersteuning:  

 

3. bij het zelf afwikkelen van hun schade 

4. bij het afwikkelingstraject mét een belangenbehartiger 
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Beoogde neveneffecten bij BB 

1. Inzichtelijk maken kwaliteitsverschillen 

 

2. Stimuleren marktwerking 

 

3. Daadwerkelijk concurreren op kwaliteit 

 

4. Stimuleren innovatie 

 

5. Stimuleren herstelgerichte dienstverlening door of via BB 
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Decision support system 
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Beoogde partners 

• VU en SHN 

• Fonds slachtofferhulp 

• De Letselschade Raad 

• Stichting Keurmerk Letselschade 

• LSA / ASP / LANGZS 

• PIV 

• Rechtsbijstandsverzekeraars 

• Consumentenbond 

• Etc. 
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Deelonderzoek naar de ‘zelfhulpgroep’ 
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- Vergelijking ervaringen en uitkomsten claimanten met en 

zonder BB 

- Welke factoren zijn bepalend voor meerwaarde van BB 

- Verschillende smaken belangenbehartiging 

- Objectieve voorlichting aan slachtoffers 

- Objectieve voorlichting aan BB 

Deelonderzoek naar de ‘zelfhulpgroep’ 
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Resultaten eerder onderzoek 

1. Communicatie (informatieverstrekking, wijze en frequentie van 

contact, zeggenschap of voice) 

2. Empathie 

3. Daadkracht 

4. Onafhankelijkheid 

5. Deskundigheid 

 

Vooralsnog is alleen over 5 objectieve informatie beschikbaar, en iets 

over 4. 
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Wat we o.a. niet eerder vroegen 

• of overwogen is het zonder belangenbehartiger te doen 

• welke overwegingen daarbij een rol speelden en wat de doorslag 

heeft gegeven 

• ervaringen van de zelfhulpgroep 

• wat men vindt van het financiële arrangement met de 

belangenbehartiger en van eventuele alternatieven 

• in welke mate men controle zou willen uitoefenen over de kosten 

en de declaraties van de belangenbehartiger 

• ‘gedeeltelijke zelfhulp’ een bepaalde taakverdeling tussen 

slachtoffer en belangenbehartiging 
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Algemene opzet en faseplan 

Meerdere fases, tussendoor terugkoppeling  

Parallelle projecten: 

- Dienstenspectrum BB 

- Slachtofferpanel SHN 

 

Verkennende interviews met slachtoffers 

Interviews met bb’ers, dossieronderzoek 

Analyse data TVO / 

letselschadestatistiek 

Kwaliteitsslag diensten bb’ers 

 

kieswijzer 
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Opzet interviews met slachtoffers 

- looptijd interviewonderzoek een jaar 

- In totaal 40 slachtoffers (30 via verzekeraars en 10 via SHN) 

- Voorbereiding materiaal (vragenlijsten e.d.) bijna afgerond 

- Werving gekoppeld aan TVO 

- Spreiding soort bb’er (advocaat, bureau, rechtsbijstand, geen) 

en/of spreiding hoogte belang (bv. drie categorieën) 
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Workflow interviews 

 Zeg ‘ja’ tegen deelname 

 Q-Consult verstuurt brieven die in afstemmng met PIV zijn 

opgesteld (alleen nog naam toevoegen) 

 Slachtoffers sturen ‘informed consent’ naar onderzoeker 

 Onderzoeker neemt rechtstreeks contact op met slachtoffer 

  Afname interview 


