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Voorwoord 

Voor u ligt de rapportage van een onderzoek naar de landelijke implementatie van Slachtoffer-

dadergesprekken, dat in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC) werd 

uitgevoerd. 

 

Verschillende personen hebben een bijdrage geleverd aan dit onderzoek. Eerst bedanken we de 

bemiddelaars die ons in soms meerdere interviews en casestudies uitgebreid over hun werk 

vertelden. Naast de professionals van verwijzende organisaties die de moeite namen een 

internetenquête in te vullen of deel te nemen aan een groepsgesprek, danken we Victor Jammers 

(directeur beleid Slachtofferhulp Nederland), Connie Bouwman (beleidsmedewerker Raad voor de 

Kinderbescherming) en Agnes Derksen (beleidsmedewerker Bureau Jeugdzorg) die dit mede 

mogelijk maakten. Officieren van justitie vertelden ons over hoe zij in hun werk met slachtoffer-

dadergesprekken omgaan. Verder namen vijf experts de moeite om met ons van gedachten te 

wisselen over een mogelijk effectonderzoek. De medewerkers van het kantoor van Slachtoffer in 

Beeld danken we voor het leveren van documenten, registratiegegevens en het meedenken in de 

praktische uitvoering van het onderzoek. Ook anderen die we in de loop van het onderzoek spraken 

en hier niet met name worden genoemd: bedankt! 

Tenslotte bedanken we de begeleidingscommissie van het onderzoek die als volgt was 

samengesteld. 

 

Voorzitter: 

Prof. Dr. I. Aertsen  Leuvens Instituut voor Criminologie K.U. Leuven 

 

Leden: 

Mw. Mr. B.M. Vlasblom  Ministerie van Justitie - DSP  

Mw. Drs. J.W. Plaisier  Impact R&D 

Mw. Mr. A. Wolthuis  Open universiteit Nederland - Faculteit Rechtswetenschappen 

Mw. Drs. A. ten Boom  Ministerie van Veiligheid en Justitie - WODC 

 

Wij zijn voorzitter en leden zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan het onderzoek en de 

totstandkoming van het rapport. 

 

Het onderzoeksteam 

Agnes van Burik, Margriet Heim, Collin Hoogeveen, Bart de Jong, Gert Jan Slump en Bas 

Vogelvang. 

 

Woerden, 2010  
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Samenvatting 

Anders dan in het buitenland, zijn in Nederland de slachtoffer-dadergesprekken oorspronkelijk 

bedoeld als voorziening voor slachtoffers. De behoefte van het slachtoffer moest centraal staan. 

Het mocht geen voorziening worden binnen het strafrecht omdat het dan ingezet zou kunnen 

worden om het strafproces te beïnvloeden.  

Vanaf 2004 wordt door Slachtofferhulp Nederland aan slachtoffers de mogelijkheid van een 

gesprek met de dader aangeboden. In 2006 werd de doelgroep verbreed naar de jeugdige daders 

op basis van de positieve ervaringen opgedaan met herstelbemiddelingsprojecten voor jeugdigen 

binnen justitiële jeugdinrichtingen. Vervolgens is besloten om het aanbod slachtofferdader-

gesprekken landelijk te implementeren voor zowel slachtoffers als jeugdige daders en onder te 

brengen bij Slachtoffer in Beeld. Slachtoffer in Beeld is ontstaan als project waarin leerstraffen 

werden ontwikkeld en uitgevoerd, gericht op jonge daders. De naam „slachtoffer in beeld‟ is 

voortgekomen uit de toenmalige gelijknamige leerstraf. Slachtoffer in Beeld verzorgt naast 

slachtoffer-dadergesprekken ook cursussen. Er is een cursusaanbod voor jeugdige daders, voor 

volwassen daders en voor professionals. Sinds 2009 is ook sprake van actieve werving van 

meerderjarige daders
1
. Slachtoffer in Beeld definieert een slachtoffer-dadergesprek als ieder 

bemiddelingsproces buiten een justitieel kader tussen slachtoffer en dader en eventueel hun 

sociaal netwerk, waarbij het meest ideale resultaat het gesprek is. Het aanbod is dus breder dan 

alleen de mogelijkheid van een gesprek. Indien het niet tot een gesprek komt, is er ook contact 

mogelijk in de vorm van een briefwisseling, pendelbemiddeling of een Echt Recht-conferentie. 

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC) heeft Van Montfoort/Collegio opdracht gegeven 

om een onderzoek uit te voeren naar de landelijke implementatie van slachtoffer-dadergesprekken.  

De onderzoeksvragen hebben betrekking op de volgende thema‟s: 

1. De landelijke implementatie. 

2. Het gerealiseerde bereik van het aanbod slachtoffer-dadergesprekken. 

3. Het primaire werkproces en de uniformiteit in uitvoering. 

4. De verhouding met de strafrechtelijke procedure. 

5. De voorbereiding van een eventueel effectonderzoek. 

 

Alle onderzoeksvragen zijn beantwoord op basis van verschillende onderzoeksbronnen (zie 

schema). 

Landelijke implementatie Deskresearch; interviews SiB
2
; focusgroepen middenkader. 

Gerealiseerde bereik Analyse SiB registratie; interviews SiB; internetenquête verwijzers en niet-verwijzers. 

Uniforme uitvoering Deskresearch; interviews SiB; casestudies. 

Verhouding strafrecht Deskresearch; interviews externe sleutelpersonen; interviews SiB; analyse 

registratiegegevens; casestudies; telefonische interviews officieren van justitie. 

Voorbereiding effectenonderzoek Literatuuronderzoek, expertpanel, deskresearch, interviews SiB;casestudies 

                                                   
1
 De uitbreiding naar volwassen daders valt buiten het onderzoek.  

2
 Slachtoffer in Beeld. 
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De landelijke implementatie 

Slachtoffer in Beeld heeft hard gewerkt aan de interne implementatie van de slachtoffer-

dadergesprekken. Dit blijkt zowel uit de producten die zijn gemaakt (handleiding, protocollen, 

richtlijnen) als uit de interviews met de bemiddelaars.  

Slachtoffer in Beeld heeft de uitvoering van de slachtoffer-dadergesprekken regionaal 

georganiseerd. Binnen elk van de zeven regio‟s is één bemiddelaar aangesteld met een vast 

diensverband en coördinerende taken. In elke regio zijn gemiddeld 5 bemiddelaars werkzaam op 

freelance basis. De communicatie tussen het centrale kantoor en de regio‟s verloopt goed. Er wordt 

vanuit het centrale kantoor in Utrecht goed geluisterd naar wat er in het veld speelt. Uitgangspunt is 

ook dat producten doorontwikkeld worden in samenspel met de bemiddelaars. 

Uit de interviews komt ook een aantal knelpunten/aandachtpunten naar voren. Dan gaat het om: 

- De mogelijkheid om voldoende werkervaring op te doen. Dit speelt met name bij de nieuwe 

freelancers. 

- De hoogte van de financiële vergoeding voor de freelancers in het algemeen en specifiek de 

huidige opbouw van het uurloon waarin een opslag voor deskundigheidsbevordering is 

verdisconteerd. 

- De behoefte aan meer maatwerk bij de inwerkprocedure (zonder aantasting van de 

uitgangspunten). 

- Een goede landelijke implementatie van de intervisie. Dit is nog niet in alle regio‟s 

gerealiseerd. 

- De facilitering van de freelancers: er zijn te weinig voorzieningen, dit maakt het werk 

kwetsbaar, heeft geen professionele uitstraling en draagt bij aan de geïsoleerde positie van 

de freelancers. 

- Het ontbreken van richtlijnen voor de dossiervorming. De huidige dossiervorming biedt 

daardoor onvoldoende zicht op (de kwaliteit van) de uitvoering van de werkzaamheden die 

een bemiddelaar verricht en onvoldoende mogelijkheden (in voorkomende gevallen) voor 

interne overdracht van werkzaamheden. 

- De organisatie van locaties voor de bemiddelingsgesprekken; dit kan wellicht beter centraal 

geregeld worden. 

- De positionering van de vaste bemiddelaar als schakel tussen het centrale kantoor en de 

freelancers (in het kader van de kwaliteitsbewaking) behoeft nadere uitwerking. 

 

De implementatie van slachtoffer-dadergesprekken bij de drie actieve verwijzers verloopt 

moeizamer dan de interne implementatie. Slachtoffer in Beeld is daarvoor ook afhankelijk van de 

vaste externe verwijzers (Slachtofferhulp Nederland, Raad voor de Kinderbescherming en Bureau 

Jeugdzorg/Jeugdreclassering). Men heeft deze partijen actief betrokken bij de implementatie via de 

implementatiegroep. Dit heeft geleid tot ondertekening van een soort convenant waarin afspraken 

rond aanmelding en verwijsprocedures zijn vastgelegd. De feitelijke uitvoering van de afspraken 

laat echter nog te wensen over.  

 

Er wordt een aantal knelpunten genoemd door de projectleider van Slachtoffer in Beeld, de 

bemiddelaars en/of het middenkader van de vaste verwijzers. Deze hebben betrekking op:  
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- de gegevensuitwisseling tussen Slachtoffer in Beeld en enkele arrondissementsparketten; 

- de kwaliteit van de aanmeldinformatie; 

- de kwaliteit van de aanmeldingen vanuit de Raad van de Kinderbescherming;  

- de ernst van de aangemelde zaken;  

- de mate van bekendheid van het aanbod van Slachtoffer in Beeld bij een aantal organisaties; 

- de moeilijke inpasbaarheid van een verwijzing in de procedures bij Slachtofferhulp Nederland 

en de weerstanden bij medewerkers van Slachtofferhulp Nederland om de mogelijkheid van 

een slachtoffer-dadergesprek aan de orde te stellen; 

- de ontoereikende terugkoppeling vanuit Slachtoffer in Beeld. 

 

Het gerealiseerde bereik 

Het aantal aanmeldingen is tussen 2007 en 2009 gegroeid van 467 tot bijna 1100. Het percentage 

aanmeldingen vanuit de dadergerichte organisaties nam toe van 66% (2007) naar 88% (2009).  

De groei in het aantal zaken komt dan ook voornamelijk voor rekening van de Raad voor de 

Kinderbescherming (vertienvoudiging van het aantal aanmeldingen) en in mindere mate voor 

rekening van de Jeugdreclassering (verviervoudiging van het aantal aanmeldingen). Het aantal 

aanmeldingen vanuit Slachtofferhulp Nederland blijft vrij constant, op ongeveer 130 per jaar, in de 3 

opeenvolgende jaren. 

Omdat het aanbod van Slachtoffer in Beeld gericht is op jeugdige daders, wekt het geen 

verwondering dat drie kwart van de aangemelde daders jonger was dan 18 jaar en slechts 15% 

ouder dan 24. Daartegenover staat dat ruim de helft van de aangemelde slachtoffers boven de 18 

jaar oud was en een kwart tussen 40 en 65 jaar was. 

Bij iets minder dan de helft van de aanmeldingen (45%) kwam uiteindelijk contact tot stand: iets 

minder dan een kwart (23%) leidde daadwerkelijk tot een slachtoffer-dadergesprek, in 14% was er 

sprake van briefcontact en de overige 8% van de bemiddelingen mondde uit in een Echt-

Rechtconferentie, pendelbemiddeling of een andere vorm van contact.  

Slachtoffers zijn relatief vaker degenen die het tot stand komen van contact uiteindelijk 

tegenhouden dan daders, zowel als zij zelf het initiatief nemen als wanneer de dader dit doet.  

De zwaarte van het delict blijkt geen factor te zijn bij het wel of niet tot stand komen van contact 

tussen slachtoffer en dader. Er zijn kleine verschillen tussen de drie grootste verwijzende 

organisaties in het percentage aanmeldingen dat leidt tot een slachtoffer-dadercontact. 

Slachtofferhulp Nederland is in dit verband het meest succesvol: de helft van de aanmeldingen 

mondt uit in een of andere vorm van contact, bij de Jeugdreclassering geldt dat voor 47% van de 

aanmeldingen en bij de Raad voor de Kinderbescherming voor 40% van de aanmeldingen. 

 

De slachtoffer-dadertrajecten betreffen vaker geweldsdelicten dan vermogensdelicten en nauwelijks 

zedendelicten. Het aandeel van lichtere delicten is in de onderzochte jaren gestegen van 15% naar 

41%. Verwijzers van de Raad voor de Kinderbescherming vinden een slachtoffer-dadergesprek 

vooral nuttig voor lichte delicten. Bij de Jeugdreclassering en Slachtofferhulp Nederland 

daarentegen vindt de grootste groep het slachtoffer-dadergesprek juist het meest nuttig voor de 

ernstige delicten. We zien dit ook terug in de registratiecijfers. De aanmeldingen die betrekking 
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hebben op de relatief lichte delicten komen naar verhouding vaak van de Raad voor de 

Kinderbescherming.  

 

Zowel bij Slachtofferhulp Nederland als bij de beide andere organisaties is de bekendheid met 

Slachtoffer in Beeld groot. Uit de enquête onder medewerkers van de drie vaste verwijzende 

organisaties, blijkt ook dat medewerkers van Slachtofferhulp Nederland hun cliënten net zo vaak 

wijzen op de mogelijkheid van een slachtoffer-dadergesprek en net zo vaak het nut zien van een 

slachtoffer-dadergesprek als de medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en de 

Jeugdreclassering. Vrijwel alle respondenten van de drie vaste verwijzende organisaties zijn van 

mening voldoende kennis te hebben en voldoende deskundig te zijn om hun cliënten op een 

adequate manier opmerkzaam te maken op het aanbod van Slachtoffer in Beeld.  

De belemmeringen die de bemiddelaars en het middenkader van de verwijzende instanties noemen 

voor de verwijzingen vanuit Slachtofferhulp Nederland zien we dus niet terug in de resultaten van 

de enquête. Wel blijkt dat medewerkers van Slachtofferhulp Nederland in het contact met een 

slachtoffer niet al te diep ingaan op de mogelijkheid van een slachtoffer-dadergesprek. Zij laten het 

vaak bij een korte toelichting, omdat zij het slachtoffer niet onnodig willen belasten of op geen 

enkele manier onder druk willen zetten.  

 

Zowel uit de interviews als uit de enquête komt naar voren dat het moment van aanmelding, kort na 

het delict, als een ongunstig moment voor het slachtoffer wordt gezien. Op dat moment zijn 

slachtoffers vaak nog niet toe aan nadenken over een eventueel contact met de dader(s). Als het 

slachtoffer bovendien geen prijs stelt op slachtofferhulp, is er hooguit een eenmalig contact met 

Slachtofferhulp Nederland.  

 

De Jeugdreclassering en Slachtofferhulp Nederland melden voor respectievelijk 40% en 50% van 

de cliënten die zij aanmeldden, positieve effecten van de slachtoffer-dadergesprekken voor hun 

cliënten. De respondenten van Slachtofferhulp Nederland melden daarnaast, in vergelijking met de 

andere verwijzers, echter ook relatief vaak negatieve effecten voor hun cliënten. De medewerkers 

van de Raad voor de Kinderbescherming weten vaak niet aan te geven wat het effect is geweest 

voor een jongere. Bijna de helft van de respondenten van de Raad voor de Kinderbescherming 

weet ook niet of er na aanmelding een contact tussen slachtoffer en dader tot stand is gekomen 

tegenover respectievelijk 6% en 7% van de beide andere organisaties. Ook ontvangen 

respondenten van de Raad voor de Kinderbescherming veel minder vaak een terugkoppeling van 

het resultaat van hun aanmeldingen. Bij de Raad voor de Kinderbescherming ervaren ook maar 

weinig medewerkers profijt van de slachtoffer-dadergesprekken in hun eigen contact met de cliënt. 

Niet verwonderlijk omdat dit veelal eenmalige contacten betreft. Bij de Jeugdreclassering 

daarentegen ondervindt 72% voordeel van tot stand gekomen slachtoffer-dadercontact bij hun 

eigen begeleiding en bij Slachtofferhulp Nederland toch ook 43%.  

De onwetendheid over het resultaat van hun aanmeldingen en het beperkte profijt weerhoudt de 

medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming er kennelijk toch niet van om te blijven 

verwijzen. 
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In sommige regio‟s is sprake van een relatief groot aantal verwijzingen vanuit Slachtofferhulp 

Nederland, in andere juist vanuit de Raad voor de Kinderbescherming of de Jeugdreclassering.  

Er blijken geen grote regionale verschillen in het totaal aantal aanmeldingen bij Slachtoffer in Beeld 

te zijn. Er zijn wel enkele relatieve uitschieters. In positieve zin zijn dat met name de regio‟s noord 

en noordoost. 

 

De uniformiteit in uitvoering 

Slachtoffer in Beeld heeft een handleiding ontwikkeld waarin de werkwijze gedetailleerd is 

uitgewerkt en een aantal inhoudelijke thema‟s is beschreven. Procedures (te nemen stappen, 

volgorde van te benaderen deelnemers, opbouw van te voeren gesprekken) en checklisten voor 

afronding van een fase zijn beschreven. De doelgroep is helder omschreven, de indicaties en 

contra-indicaties zijn vastgelegd en er is beschreven hoe de screening en selectie moet 

plaatsvinden. Voorschriften waaraan de verschillende modaliteiten moeten voldoen, zoals wie 

mogen aanwezig zijn bij een gesprek tussen slachtoffer en dader en wat moet aan de orde komen 

bij een gesprek/in een brief, zijn vastgelegd. En er zijn ook meer algemene voorwaarden 

geformuleerd zoals hoe lang de bemiddeling maximaal mag duren. 

 

De inhoudelijke methodiek van de slachtoffer-dadergesprekken is slechts summier uitgewerkt. Er is 

volstaan met een korte beschrijving van de drie uitgangspunten, te weten vrijwilligheid, 

vertrouwelijkheid en meerzijdige partijdigheid/neutraliteit van de bemiddelaar. In de handleiding 

wordt niet aangegeven waarom deze drie uitgangspunten essentieel zijn voor het realiseren van de 

doelstelling van slachtoffer-dadergesprekken. Met name bij het methodisch uitgangspunt 

meerzijdige partijdigheid/neutraliteit wordt een nadere uitwerking gemist omdat hier twee begrippen 

bij elkaar zijn gebracht die niet dezelfde betekenis hebben. Dit leidt in de praktijk tot verwarring en 

vragen bij de bemiddelaars over hoe te handelen in voorkomende situaties. 

 

Slachtoffer in Beeld besteedt veel aandacht aan de uniformiteit van uitvoering. In de eerste plaats 

middels de gedetailleerde handleiding maar ook door het interne beleid dat de laatste twee jaar is 

ontwikkeld ten aanzien van de kwaliteitsbewaking (intervisie, inwerkprotocol, verplichte scholing). Er 

is ook een open sfeer die mensen stimuleert om vragen en knelpunten die de handleiding in de 

praktijk oproept, naar voren te brengen. Gezien deze gunstige condities mag worden verondersteld 

dat er een redelijke mate van uniformiteit is met name bij de vaste bemiddelaars en bij de 

freelancers die de laatste twee jaar zijn aangesteld. Dat geldt dan met name voor de uit te voeren 

procedures binnen het slachtoffer-dadergesprek. Wat betreft de inhoudelijk methodische kant is 

minder duidelijk in hoeverre sprake is van uniformiteit aangezien de methodische uitgangspunten 

weinig zijn uitgewerkt en niet geheel eenduidig zijn. Onder de bemiddelaars bestaat ook geen 

algemeen gedeelde opvatting dat de handleiding dwingende voorschriften bevat waarvan alleen 

gecontroleerd mag worden afgeweken.  

Er zijn uit het onderzoek ook diverse aspecten naar voren gekomen waarop bemiddelaars (ook 

zonder toestemming van het centrale kantoor in Utrecht of collegiaal overleg) afwijken. Dergelijke 

aspecten zijn bijvoorbeeld „de nazorg‟, de benadering van partijen‟, „de elementen van een 



   16 

 

excuusbrief‟; maar ook de voorgeschreven procedures bij de screening en de positie van de ouders 

bij het slachtoffer-dadergesprek. 

De vraag of er uniformiteit van handelen is op essentiële punten, kan niet worden beantwoord.  

We weten namelijk niet wat de essentiële punten zijn. Er is geen theoretisch kader (met een 

veranderingsmodel en een beschrijving van aspecten waarvan uit onderzoek is gebleken dat ze 

essentieel zijn voor een slachtoffer-dadergesprek). Omdat dit kader ontbreekt is het niet mogelijk 

om te bepalen wat een acceptabele bandbreedte in variatie van uitvoering is. Er is wel behoefte 

aan een dergelijk kader. Het kan richting geven aan de discussie of afwijkingen van de handleiding 

wel of niet indruisen tegen de essentiële kenmerken van het slachtoffer-dadergesprek en dus wel of 

niet zijn toegestaan. Een theoretisch kader is ook een voorwaarde om de vraag te kunnen 

beantwoorden of er voldoende uniformiteit op essentiële punten (modeltrouw) is om een 

effectonderzoek uit te gaan voeren. 

 

De verhouding tot de strafrechtelijke procedure 

De Minister heeft in zijn brieven aan de Tweede Kamer aangegeven dat de slachtoffer-

dadergesprekken zijn gebaseerd op drie uitgangspunten: 

- deelname op basis van vrijwilligheid; 

- positionering alleen aanvullend op het strafrecht; 

- de officier van justitie kan middels een verslag worden geïnformeerd. 

 

Het tweede uitgangspunt is mede ingegeven door het feit dat het slachtoffer-dadergesprek primair 

een voorziening voor slachtoffers moest zijn. Het derde uitgangspunt staat enigszins op gespannen 

voet met de andere uitgangspunten, met name met de keuze om de slachtoffer-dadergesprekken 

en het strafrecht los van elkaar te positioneren.  

Verondersteld werd dat het Kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie inzake de status van 

het slachtoffer in de strafprocedure, een rol heeft gespeeld bij de beslissing om de officier te 

informeren. Uit de navraag naar de overwegingen die destijds geleid hebben tot het opnemen van 

de link met de strafrechtelijke procedure, blijkt echter dat pragmatisch redenen leidend zijn 

geweest. De belangrijkste overwegingen waren: (1) de behoefte om de informatie die de rechter en 

de officier van justitie toch wel zou bereiken in goede banen te leiden, (2) de vanzelfsprekendheid 

om de link te leggen aangezien een rechter altijd rekening houdt met allerlei omstandigheden voor 

hij tot een afweging komt. 

 

We zien het feit dat de uitgangspunten niet geheel met elkaar stroken terug in de praktijk.  

- Het visiedocument van Slachtoffer in Beeld toont het dubbele karakter van de positionering 

van de slachtoffer-dadergesprekken. Enerzijds wordt gesteld dat er geen additionele bonus 

of straf voor de dader mag voortkomen uit deelname aan een slachtoffer-dadergesprek, 

anderzijds wordt erkend dat de officier deelname wel kan laten meewegen in zijn oordeel.  

- Slechts een deel van de bemiddelaars en beleidsmedewerkers van Slachtoffer in Beeld is het 

van harte eens met de bestaande link.  

- Een aantal bemiddelaars lost het geschetste dilemma op door ervan uit te gaan dat de 

berichtgeving aan het OM alleen een formele kwestie is waar de officier verder niets mee 
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doet. Het onderzoek laat zien dat hiermee geen recht wordt gedaan aan de werkelijkheid en 

dat het slachtoffer dan onjuist wordt geïnformeerd.  

- De bemiddelaars kiezen er vaak voor het slachtoffer slechts terloops te vertellen dat het OM 

wordt geïnformeerd. Men wil hoe dan ook voorkomen dat het slachtoffer voortijdig afhaakt 

omdat hij/zij niet wil dat de dader strafvermindering zou kunnen krijgen. Men weet namelijk uit 

ervaring dat slachtoffers het achteraf, dus als het gesprek met de dader eenmaal heeft 

plaatsgevonden, vaak niet erg meer vinden dat de dader strafvermindering zou kunnen 

krijgen. 

 

Slachtoffer in Beeld heeft het uitgangspunt dat de officier kan worden geïnformeerd als volgt 

ingevuld: 

- De officier wordt altijd procedureel (feitelijk) geïnformeerd over de status van een aanmelding 

voor een slachtoffer-dadergesprek (als de strafzitting nog moet plaatsvinden).  

- Na afloop van een slachtoffer-dadertraject kan een inhoudelijk verslag worden verstuurd. 

Partijen moeten dit beiden willen. De bemiddelaar mag hierbij afgaan op de eigen inschatting 

of het passend is dit aan het einde van het gesprek tussen slachtoffer en dader, aan de orde 

te stellen. 

 

Het feitelijk informeren van de officier gebeurt vrij consequent in de praktijk. Tweederde van alle 

aanmeldingen vindt plaats vóór de zitting. In 2009 ging het naar schatting om 700 zaken. Bij het 

merendeel van deze zaken is een feitelijk bericht gestuurd aan het OM.  

Een inhoudelijk verslag na afloop wordt slechts incidenteel verstuurd. Tweederde van alle zaken die 

eindigen met een gesprek of andere dialoogvorm, worden afgesloten vóór de zittingsdatum. Dit 

betreft naar schatting 280 zaken. Naar schatting slechts bij 10% van deze zaken is een inhoudelijk 

bericht aan de officier gestuurd. 

 

Een beperkte telefonische ronde onder negen officieren van justitie geeft een impressie van de 

manier waarop het OM omgaat met de informatie die hun wordt toegestuurd.  

- Er zijn aanwijzingen dat de verzonden berichten niet altijd aankomen bij de betreffende 

officier. 

- De respondenten zijn slechts vaag bekend met Slachtoffer in Beeld en de slachtoffer-

dadergesprekken van Slachtoffer in Beeld. Meer in het algemeen staat men echter positief 

ten opzichte van een gesprek tussen slachtoffer en dader. 

- Het onderscheid tussen de feitelijke berichtgeving en de inhoudelijke berichtgeving is bij de 

meeste officieren niet bekend. 

- Berichtgeving vanuit Slachtoffer in Beeld over een slachtoffer-dadergesprek wordt op prijs 

gesteld. Men zou graag meer inhoudelijk geïnformeerd worden, ook over nog lopende zaken 

of zaken waarbij geen contact tot stand is gekomen.  

- De meeste officieren wegen de informatie van Slachtoffer in Beeld veelal in positieve zin mee 

in de straftoemeting. Sommigen waarderen een aanmelding van de dader bij Slachtoffer in 

Beeld op zich al positief, anderen doen niets met een bericht zolang een zaak in behandeling 

is. Soms achterhaalt men zelf nadere informatie bij de Raad voor de Kinderbescherming. 
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Voorbereiding eventueel effectonderzoek 

De vraag naar de mogelijkheden van effectonderzoek naar slachtoffer-dadergesprekken is met 

name beantwoord op basis vanuit een internationale literatuurstudie. Er is dus vanuit een breder 

perspectief van herstelrechtelijke interventies gekeken dan alleen de Nederlands praktijk van 

slachtoffer-dadergesprekken. 

Literatuuronderzoek en expertpanel hebben een groot aantal mogelijke effecten van slachtoffer-

dadergesprekken en soortgelijke trajecten naar voren gebracht. Deze zijn op verschillende 

manieren geordend. In de eerste plaats naar verschillende niveaus (het slachtoffer, de dader, de 

directe omgeving van slachtoffer en dader en de samenleving). Vervolgens ook naar domein (het 

cognitieve en het emotionele domein, het morele domein en het domein van het zelfbeeld). Ten 

slotte is onderscheid gemaakt tussen uitkomsten op verschillende tijdstippen binnen het proces, te 

weten interim (aanmelding, selectie, voorbereiding en het gesprek zelf) en kortere en langere tijd na 

afloop van het proces: immediate, intermediate en lange-termijn. 

Naast alle relevante variabelen zijn ook de werkingsmechanismen beschreven die veranderingen 

teweeg kunnen brengen bij het slachtoffer en de dader. De relaties tussen onafhankelijke en 

afhankelijke variabelen en werkingsmechanismen zijn in een veranderingsmodel ondergebracht. Dit 

model is voorlopig en moet nog in onderzoek worden getoetst. 

 

Bij het meten van effecten dient een keuze gemaakt te worden uit de verschillende modaliteiten van 

een slachtoffer-dadergesprek. De focus zou bij voorkeur moeten liggen op het gesprek tussen  

slachtoffer en dader omdat daar het meeste effect van kan worden verwacht.  

Om zeker te weten dat gevonden effecten daadwerkelijk toe te schrijven zijn aan de slachtoffer-

dadergesprekken, is een opzet met een onderzoeksgroep en een controlegroep noodzakelijk. De 

eventuele ethische problemen die dit op kan leveren dienen nader in kaart te worden gebracht. 

 

Het onderzoek heeft enkele opties opgeleverd voor de inrichting van een effectonderzoek waarbij 

ook aandacht moet worden besteed aan de programma-integriteit. Deze opties zijn gebaseerd op 

het feit dat er in Nederland, behalve tevredenheidsonderzoek, nog nauwelijks onderzoek is gedaan 

naar de effecten van slachtoffer-dadergesprekken.  

- De eerste mogelijkheid is een precisie-onderzoek. Daarbij wordt gekozen voor een duidelijk 

afgebakende en specifieke onderzoeksgroep (bijvoorbeeld: jeugd, geweldsdelicten, vooraf 

geen bekendheid van slachtoffer met dader, dader is first offender). Deze groep dient vrij 

lang te worden gevolgd om bijvoorbeeld na zes maanden en na één jaar uitkomsten te 

kunnen meten.  

- Ten tweede kan een kleinschalig onderzoek worden opgezet naar korte-termijneffecten van 

een slachtoffer-dadergesprek bij zowel slachtoffer als dader. Een soort 

tevredenheidsonderzoek met open vragen over verwachtingen, ervaringen en beleving van 

betrokkenen geniet de voorkeur. Daarbij kunnen aan de hand van, uit de literatuur bekende 

criteria voor herstelbemiddeling, de ervaringen van betrokkenen gemeten worden. Daarbij 

gaat het niet alleen om criteria voor het gesprek zelf, maar ook voor het voortraject. Deze 

fase brengt al veel teweeg bij de deelnemers en de bemiddelaars moeten ook dan basale 

voorwaarden voor deelnemers scheppen (interim-outcomes).  
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Belangrijkste conclusies 

- In het licht van het feit dat het slachtoffer-dadergesprek oorspronkelijk bedoeld was voor het 

slachtoffer is het opmerkelijk dat drie jaar na start van de implementatie het grootste deel van 

de aanmeldingen (84%) van de daderkant komt. Het is dus moeilijker gebleken om deze 

voorziening voor slachtoffers neer te zetten dan oorspronkelijk gedacht. Het onderzoek heeft 

overigens geen aanwijzingen opgeleverd dat grote groepen slachtoffers wél behoefte hebben 

aan een slachtoffer-dadergesprek maar momenteel niet bereikt worden door Slachtoffer in 

Beeld. We weten niet of andere benaderingen (bijvoorbeeld via een publiekscampagne, de 

politie, het Openbaar Ministerie, het Schadefonds Geweldsmisdrijven, het maatschappelijk 

werk) een groot aantal aanmeldingen van slachtoffers op zullen leveren. Hier is in Nederland 

geen onderzoek naar gedaan. Overwogen kan worden om een instrument te ontwikkelen om 

een dergelijke behoefte te meten. Dit is aan de orde als de overheid het nuttig acht om het 

bereik van de slachtoffer- dadergesprekken onder slachtoffers te vergroten.  

- De mogelijkheden om het bereik van slachtoffers via Slachtofferhulp Nederland te vergroten, 

lijken beperkt. De voorlichting vanuit Slachtoffer in Beeld kan wellicht nog verbeterd worden. 

De bekendheid van Slachtoffer in Beeld bij de vrijwilligers van Slachtofferhulp Nederland is 

echter al groot. Het is de vraag of een minder omzichtige houding van de vrijwilligers van 

Slachtofferhulp Nederland tot meer verwijzingen leidt. Contact met de dader is voor 

slachtoffers, zeker kort na het delict, een gevoelig onderwerp. De beste mogelijkheden voor 

uitbreiding van het aantal aanmeldingen vanuit Slachtofferhulp Nederland liggen 

waarschijnlijk in het op een ander, later moment nog eens ter sprake brengen van het 

onderwerp. De groep die men dan (direct) kan bereiken is echter beperkt.  

- Het informeren van de officier staat op gespannen voet met het uitgangspunt dat het 

slachtoffer-dadergesprek alleen aanvullend is op het strafrecht. Hierdoor ontstaan in de in de 

praktijk verschillende dilemma‟s. Het grootste dilemma is dat de communicatie van de 

bemiddelaar met het slachtoffer over dit onderwerp niet transparant is en soms ook onjuist is. 

Het geschetste probleem vraagt om nadere verdieping en oplossingen temeer omdat de 

onduidelijke communicatie van de bemiddelaar richting het slachtoffer op gespannen voet 

staat met het guiding principle van herstelrecht dat slachtoffer en dader tijdig en volledig 

moeten worden geïnformeerd over het traject en de mogelijke gevolgen. Dit onderwerp 

behoeft dus zeker nadere aandacht van beleid en praktijk.  
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1 Inleiding 

Herstelbemiddeling is een vorm van herstelrecht: een stroming binnen (of naast) het strafrecht 

waarbij herstel van geleden schade en het nemen van verantwoordelijkheid van betrokkenen zelf 

centraal staan (Walgrave, 2000; Weijers 2008 in Wolthuis & Vandenbroucke, 2009). 

Vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw zijn in Nederland herstelgerichte activiteiten ontwikkeld. Blad 

en Lauwaert (2010) geven aan dat de Halt-maatregel, die 1981 werd ingevoerd, duidelijk 

herstelgerichte elementen in zich heeft. Een ander herstelgericht project is in 1989 van start 

gegaan, namelijk het project Strafrechtelijke dading. In dit project werd geprobeerd civielrechtelijke 

overeenkomsten tussen verdachten en slachtoffer van strafbare feiten te sluiten (Wemmers & 

Hecke, 1992). Ook Reclassering Nederland heeft in samenwerking met Slachtofferhulp Nederland 

vanaf 1997 een project herstelbemiddeling opgezet in de ressorten Den Haag en Den Bosch. Het 

betrof een experimenteel project dat zich richtte op herstelbemiddeling na het strafproces zonder de 

intentie om de uitkomst van het proces te beïnvloeden (Homburg et al., 2002). 

 

Na 2000 zijn vanuit verschillende invalshoeken pilotprojecten gestart, gericht op 

herstelbemiddeling. Slachtofferhulp Nederland heeft slachtoffers de mogelijkheid geboden om een 

gesprek met de dader aan te gaan. Tegelijkertijd zijn ook projecten uitgevoerd waarbij jeugdige 

daders de mogelijkheid kregen aangeboden van een ontmoeting met het slachtoffer.  

Anders dan in het buitenland waren deze slachtoffer-dadergesprekken primair bedoeld als 

voorziening voor het slachtoffer. De minister van Justitie concludeert op basis van de positieve 

evaluaties
3
 van de verschillende pilotprojecten, echter dat ook aan jeugdige daders actief de 

mogelijkheid moet worden geboden voor een slachtoffer-dadergesprek (TK 2005-2006, 27213 nr. 

11).  

Voor de slachtoffers kan een dergelijke gesprek volgens de minister bijdragen aan verwerking van 

het delict; richting jeugdige dader wordt het slachtoffer-dadergesprek gezien als passend binnen de 

pedagogische opdracht van het jeugdstrafrecht. De uitvoering van de slachtoffer-dadergesprekken 

wordt belegd bij Slachtoffer in Beeld.
4
 Slachtoffer in Beeld is een landelijk werkend organisatie met 

een centraal kantoor in Utrecht.  

Slachtoffer in Beeld is in 2007 gestart met de landelijke implementatie van het aanbod slachtoffer-

dadergesprekken. In het jaarplan 2009 heeft Slachtoffer in Beeld als streven vastgelegd om in 2009 

in totaal 1.000 zaken af te sluiten.
5
 

 

Het WODC heeft namens het ministerie van Veiligheid en Justitie Van Montfoort/Collegio opdracht 

verleend voor de evaluatie van de implementatie van het landelijke aanbod slachtoffer-

                                                   
3
 Zie: „Eindevaluatie herstelbemiddeling‟ (Homburg et al., 2002) „Herstelbemiddeling voor jeugdigen in Nederland‟ (Steketee 

et al., 2006) en „Procesevaluatie Slachtoffer-dadergesprekken (Hissel et al., 2006). 

4
 In het rapport soms ook wel aangeduid als SiB. 

5
 SiB-Jaarplan 2009. 
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dadergesprekken. De probleemstelling van het onderzoek is als volgt geformuleerd: Hoe is het 

besluit tot landelijke implementatie van een aanbod slachtoffer-dadergesprekken tot dusverre 

uitgevoerd; in hoeverre is aan de randvoorwaarden voor een goed functioneren voldaan? In 

hoeverre is er sprake van uniforme uitvoering en welke effecten (beoogd en niet beoogd) kunnen 

op papier bij de verschillende doelgroepen worden verwacht?
6
 

Het onderzoek moet aangrijpingspunten bieden om de landelijke implementatie waar nodig, bij te 

sturen. Ook moet het onderzoek bepaalde voorbereidingen voor een eventueel toekomstig 

effectonderzoek omvatten.  

 

De probleemstelling van het onderzoek is uitgewerkt in onderzoeksvragen. In totaal zijn 23 

onderzoeksvragen geformuleerd. Deze vragen zijn ondergebracht in zes thematische blokken. 

 

Implementatie 

1. Hoe heeft Slachtoffer in Beeld de landelijke implementatie van de slachtoffer-

dadergesprekken georganiseerd? 

2. Wat zijn daarin de knelpunten volgens betrokkenen? 

 

Bereik (kwantitatief): regionale spreiding aanmeldingen en bemiddelingen 

3. Hoeveel gesprekken en andersoortige bemiddelingen worden er jaarlijks uitgevoerd? 

4. Hoe is de spreiding van aanmeldingen over verschillende delicten (ook naar zwaarte) en hoe 

is de spreiding van „geslaagde trajecten‟ over verschillende delicten? 

5. Hoe is de spreiding van aanmeldingen over de verschillende verwijzers? 

6. Waardoor blijft het aantal verwijzingen vanuit het slachtoffer zo sterk achter bij de 

verwijzingen op initiatief van daders? En hoe is de spreiding van „geslaagde trajecten‟ over 

de verschillende verwijzers? 

7. Hoe is de regionale spreiding van aanmeldingen en hoe is de regionale spreiding van 

geslaagde trajecten? 

 

Bereik (kwalitatief): verklaring regionale verschillen 

8. Wat zijn mogelijke verklaringen voor gevonden verschillen tussen regio‟s en verwijzers wat 

betreft aanmeldingen en geslaagde trajecten? En hoe verhouden verklaringen op het niveau 

van organisaties en personen zich tot elkaar? 

9. In hoeverre zijn de beoogde „verwijzers‟ op de hoogte van het aanbod en weten zij de weg 

naar Slachtoffer in Beeld?  

10. Zijn er eventueel regio‟s of organisaties die daarin achterblijven en wat is daarvan de 

oorzaak? 

 

Mate van uniforme uitvoering  

11. Is of zijn er (een) werkmethodiek(en) beschreven (hieronder worden ook zaken als heldere 

doelgroepomschrijving, inclusiecriteria e.d. begrepen)? 

                                                   
6
 Startnotitie WODC Onderzoek, projectnummer 1574. 
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12. In hoeverre is in de methodiek duidelijk omschreven aan welke vaststelbare voorwaarden 

een slachtoffer-dadergesprek en andere modaliteiten minimaal moeten voldoen? 

13. In welke mate wordt deze methodiek ook gevolgd; is er sprake van uniforme uitvoering op 

essentiële punten? 

 

Verhouding tot strafrechtelijke procedure (verkenning) 

14. Welke overwegingen hebben geleid tot het opnemen van de link met de strafrechtelijke 

procedure? 

15. Zijn ook mogelijke averechtse effecten in ogenschouw genomen? 

16. Op welk moment vinden de gesprekken en andere modaliteiten plaats, gerelateerd aan de 

strafrechtelijke procedure? 

17. Hoe vaak komt het voor dat een inhoudelijk verslag van een gesprek ter informatie wordt 

gestuurd aan de officier van justitie? 

18. Wat wordt daarmee door de ontvangers vervolgens gedaan? 

19. Spelen deze verslagen soms een rol in de strafzaak, zo ja, welke en hoe? 

 

Voorbereiding eventueel effectonderzoek  

20. Welke effecten zouden „op papier‟ met de slachtoffer-dadergesprekken en andersoortige 

trajecten kunnen worden bereikt, bij welke doelgroep, op welke termijn en volgens welke 

mechanismen? 

21. Welke procesvariabelen en instrumentele randvoorwaarden lijken van belang voor het 

behalen van effecten? 

22. Welke contra-indicaties zijn er voor het behalen van effecten? 

23. In hoeverre zijn deze potentiële effecten empirisch meetbaar en op welke wijze? 

 

Het onderzoek valt uiteen in twee onderdelen te weten (1) de evaluatie van de implementatie en het 

gerealiseerde bereik en (2) de voorbereiding van een eventueel effectonderzoek. De evaluatie van 

de implementatie en het bereik, levert mede input op voor beantwoording van de onderzoeksvragen 

die betrekking hebben op het tweede hoofdonderdeel, de voorbereiding van een eventueel 

effectonderzoek. 

 

 



   24 

 

 



   25 

 

2 Onderzoeksverantwoording  

2.1 Onderzoeksmethoden en verantwoording 

 

De dataverzameling voor het onderzoek is uitgevoerd in de periode juni 2009 – mei 2010. Om de 

onderzoeksvragen te beantwoorden zijn de volgende onderzoeksmethoden ingezet: 

- deskresearch en interviews met externe sleutelpersonen; 

- analyse registratiegegevens Slachtoffer in Beeld; 

- een internetenquête voor verwijzers en niet-verwijzers; 

- focusgroepen met middenkader verwijzende organisaties; 

- face to face interviews, telefonische interviews en groepsgesprek Slachtoffer in Beeld; 

- telefonische interviews met officieren van justitie; 

- casestudies; 

- literatuuronderzoek; 

- expertpanel. 

 

2.1.1 Deskresearch en interviews met externe sleutelpersonen 

In het kader van de deskresearch zijn interne stukken van Slachtoffer in Beeld bestudeerd en 

geanalyseerd zoals: plannen van aanpak, jaarverslagen, nieuwsbrieven, beschrijving 

werkprocessen, Visie en uitwerking slachtoffer-dadergesprekken, Handleiding Slachtoffer-

dadergesprekken etc. Voor een volledig overzicht verwijzen we naar bijlage 1. De bestudeerde 

stukken hebben betrekking op de periode 2005 – december 2009. Actuele ontwikkelingen, zoals 

bijstellingen in werkprocessen die zijn vastgelegd in nieuwere versies van de Handleiding 

Slachtoffer-dadergesprekken, zijn niet betrokken in het onderzoek. Op enkele punten hebben we 

een uitzondering gemaakt. De meeste belangrijke aanpassingen zijn vermeld in een voetnoot. 

De deskresearch diende vooral bij te dragen aan beantwoording van de onderzoeksvragen met 

betrekking tot de implementatie (vraag 1, 2) en de uniformiteit van de uitvoering (vraag 11,12, 13). 

Ten behoeve van beantwoording van het vragenblok „verhouding tot de strafrechtelijke procedure‟ 

zijn telefonische interviews gehouden met zes sleutelpersonen. Dit betreft met name 

onderzoeksvraag 14: de reconstructie van overwegingen die geleid hebben tot het aanbrengen van 

een link tussen slachtoffer-dadergesprekken en het strafrecht. De zes sleutelpersonen zijn: 

- een vertegenwoordiger van het Parket Generaal; 

- drie deels voormalige beleidsmedewerkers van het ministerie van Justitie (respectievelijk 

betrokken bij slachtofferbeleid (n=2) en sanctiebeleid (n=1); 

- een toenmalige beleidsmedewerker van Slachtofferhulp Nederland (die momenteel als extern 

deskundige/wetenschapper deel uitmaakt van de consultatiegroep van Slachtoffer in Beeld); 

- de eerste projectleider van Slachtoffer in Beeld (inmiddels werkzaam in een andere functie). 
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2.1.2 Analyse registratiegegevens Slachtoffer in Beeld 

Doel van de analyse van registratiegegevens is om op basis van het samenbrengen van alle 

geregistreerde gegevens over de periode 2007 – 2009
7
 zicht te krijgen op met name de 

kwantitatieve aspecten van de implementatie: aantallen bemiddelingen en spreiding over verwijzers 

en regio‟s (vragen 3 tot en met 7). Omdat in de afzonderlijke jaren veel kenmerken niet steeds in 

dezelfde categorieën werden opgedeeld, zijn enkele bewerkingen uitgevoerd om gegevens te 

kunnen samenbrengen in een database. De eenheid van analyse is een „traject‟. Hoewel dit in de 

achtereenvolgende jaren niet helemaal op dezelfde wijze werd gedefinieerd, zijn analyses over de 

gehele database voldoende verantwoord; we houden rekening met registratieverschillen.  

Een voorbeeld verheldert de overwegingen met betrekking tot de eenheid van analyse. Als een 

dader een gesprek aangaat met een slachtoffer, een ander slachtoffer van hetzelfde delict een brief 

schrijft, met een derde slachtoffer de bemiddeling bij een poging blijft en een vierde slachtoffer 

onvindbaar blijkt, dan is dit in de eerste jaren (2007 en 2008) meestal als vier zaken geregistreerd. 

Soms ook zijn de pogingen in deze jaren niet afzonderlijk geregistreerd. In 2009 is het aantal 

resulterende modaliteiten (in dit geval twee: een gesprek en een brief) bepalend voor het aantal te 

registreren eenheden. We zien uit dit voorbeeld dat de eenheid van analyse kan variëren van 

unieke slachtoffer-dader combinatie tot een zaak met meerdere betrokkenen en één uitkomst. 

Omdat hierdoor de hoogte van de absolute aantallen tussen jaren wordt vertroebeld, hebben we op 

basis van eigen analyses van Slachtoffer in Beeld bij de weergave van de getalsmatige 

ontwikkeling een kolom toegevoegd waarbij de eenheden voor alle jaren zijn gelijkgeschakeld op 

delictniveau. Waar dit registratieverschil van invloed op de overige resultaten kan zijn is hiermee 

rekening gehouden bij de interpretatie (zie ook het kader aan het begin van hoofdstuk 4).
8
 

Voorafgaand aan de analyse zijn de bestanden uitgebreid opgeschoond en bewerkt om voldoende 

uniformiteit te bereiken van de categorieën waarin kenmerken zijn opgedeeld. Met betrekking tot 

het kenmerk „regio‟ is er ook na bewerking wel onderlinge vergelijkbaarheid mogelijk tussen 2007 

en 2009 (zeven regio‟s), maar in het tussenliggende jaar werd een afwijkende indeling gehanteerd
9
. 

Hierdoor zijn geen analyses mogelijk naar regio waarbij de drie jaren worden samengenomen. 

Verder bleek het kenmerk „wel/ geen relatie‟ onvoldoende betrouwbaar en is daarom verwijderd. De 

bepaling van leeftijd is gecorrigeerd in het 2007-bestand (want was niet correct) en in 2009 was het 

geslacht van de betrokkenen niet in het bestand opgenomen. Sommige trajecten zijn ten slotte 

ontdubbeld omdat ze dubbel waren geregistreerd (zowel in 2008 als ook in 2009). 

 

                                                   
7
 De gegevens hebben betrekking op de periode van 1 januari 2007 tot en met 19 november 2009. 

8
 Volledig uniform maken van de data (door bijvoorbeeld alle gegevens te splitsen in unieke slachtoffer-dadercombinaties, of 

juist alle zaken op delictniveau samennemen) was door onvoldoende informatie in de geregistreerde gegevens niet mogelijk.  
9
 Haaglanden werd in 2008 apart genomen. En zowel de provincie Utrecht als Arnhem -Zutphen behoorden tot midden 

Nederland. In 2007 en 2009 was juist een verdeling tussen Middenwest (Utrecht samen met Haaglanden en omgeving) en 

Middenoost (Arnhem - Zutphen) mogelijk. Verder was in 2008 geen onderscheid mogelijk tussen de drie noordelijke 

provincies en de provincies Overijssel/Flevoland. 
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2.1.3 Internetenquête voor verwijzers en niet-verwijzers 

Om zicht te krijgen op verschillen tussen verwijzers en tussen verschillende regio‟s hebben we een 

internetenquête uitgezet onder professionals die cliënten naar Slachtoffer in Beeld verwijzen of die 

dit zouden kunnen doen. Dit onderdeel richt zich op kwalitatieve aspecten van het bereik van 

Slachtoffer in Beeld (vraag 8 tot en met 10). We zijn als volgt te werk gegaan. Eerst zijn per mail 

alle professionals aangeschreven die tussen januari en augustus 2009 iemand aanmeldden bij 

Slachtoffer in Beeld voor een slachtoffer-dadertraject. Aan deze professionals is gevraagd om een 

internetenquête in te vullen en tevens is hun gevraagd namen en mailadressen te geven van twee 

directe collega‟s van wie ze weten dat deze nog nooit iemand naar Slachtoffer in Beeld heeft 

verwezen. Op deze wijze zijn vervolgens ook niet-verwijzers in het onderzoek betrokken. Omdat de 

respons enigszins achterbleef zijn ten slotte professionals van Slachtofferhulp Nederland en 

Jeugdreclassering ook nog eens via het landelijk intranet van deze organisaties uitgenodigd de 

enquête in te vullen. Uiteindelijk leidde dit tot een onderzoeksgroep van 371 respondenten. Aan de 

hand van enkele tabellen lichten we respons en representativiteit van de onderzoeksgroep toe. 

 

Tabel 2.1: Respons verwijzers en niet-verwijzers per organisatie 

  Tranche 1: rechtstreeks benaderd op 

persoon 

Tranche 2: 

via open link 

 

 Categorie Benaderd 

(aantal) 

Respons  

(aantal) 

Respons 

(%) 

Extra 

respons 

(aantal) 

Totaal 

(aantal) 

Raad voor de Kinderbescherming 
verwijzers 191 133 70 - 133 

niet-verwijzers 64 22 34 - 22 

Jeugdreclassering 
verwijzers 67 46 69 13 59 

niet-verwijzers 30 13 43 31 44 

Slachtofferhulp Nederland 
verwijzers 75 42 56 6 48 

niet-verwijzers 10 10 100 7 17 

PI/JJI 
verwijzers 21 13 62 - 13 

niet-verwijzers 10 5 50 - 5 

Overig 
verwijzers 29 23 79 2 25 

niet-verwijzers 21 5 24 0 5 

Totaal per categorie 
verwijzers 383 257 67 21 278 

niet-verwijzers 135 55 41 38 93 

Totaal  518 312 60 59 371 

NB: in deze tabel is het uitgangspunt voor bepaling „verwijzer‟ of „niet-verwijzer‟, de hoedanigheid waarin personen zijn 

aangeschreven. Omdat acht personen werden aangeschreven als „niet-verwijzer‟, terwijl zij later wel bleken te hebben 

verwezen, en 19 personen als „verwijzer‟, terwijl zij later niet bleken te hebben verwezen, wijken de aantallen in deze tabel 

enigszins af van de aantallen verwijzers en niet-verwijzers die in hoofdstuk 4 gerapporteerd worden op basis van de 

enquête. 
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In de tabel hierboven is voor de verwijzende organisaties weergegeven hoe de respons zich 

verhoudt tot het aantal aangeschreven professionals. We splitsen hierbij steeds de verwijzers en de 

niet-verwijzers. De „extra respons‟ via de open link is ook gescheiden weergegeven omdat dit 

immers geen personen betreft die rechtstreeks werden aangeschreven. Van hen kan geen 

responspercentage worden weergegeven, omdat we niet weten hoeveel personen deze oproep tot 

deelname via een zogenaamde „open link‟ hebben gezien. We zien dat de respons in de eerste 

tranche 60% bedraagt (hoger dan de vooraf verwachte 50%). Responsverhogende maatregelen 

hebben effect gehad: inzetten landelijk beleidsfunctionarissen ter actieve ondersteuning in de 

regio‟s; aandacht in vergaderingen op landelijk niveau; aankondigingen op regionaal en 

middenkader niveau. We zien dat de respons onder verwijzers vrij hoog is (67%), terwijl van de 

niet-verwijzers een ruime minderheid (41%) aan de oproep gehoor gaf. Over het geheel genomen 

is deze respons goed te noemen. Als we de respons onder verwijzers vergelijken tussen de 

organisaties zien we dat de respons tussen de 56% (Slachtofferhulp Nederland) en 70% (Raad 

voor de Kinderbescherming) ligt: geen grote verschillen dus.  

 

Onder de aangeschreven niet-verwijzers is de respons bij drie organisaties (Raad voor de 

Kinderbescherming, Jeugdreclassering, JJI/ PI) lager (tussen 34% en 50%); bij Slachtofferhulp 

Nederland ligt de respons op 100% (maar dit betreft een klein aantal: 10).  

Gezien de over het geheel genomen geringe verschillen mogen we concluderen dat er geen 

systematische vertekening door responsverschillen tussen organisaties zal optreden.  

 

Tabel 2.2: Vergelijking onderzoeksgroep met verwijzers over 2009 (in %) 

 Verwijzers volgens SiB-

registratie 2009 

N=958 

Totale 

onderzoeksgroep 

N=371 

Waarvan: 

verwijzers  

N=267 

Waarvan:  

niet-verwijzers  

N=104 

Raad voor de 

Kinderbescherming 

56 42 49 22 

Slachtofferhulp Nederland  13 18 16 21 

Jeugdreclassering 15 28 23 40 

PI/JJI 7 5 5 5 

Overig 8 7 7 12 

Totaal 99* 100 100 100 

* Telt niet op tot 100% door afronding van getallen. 

 

Wat betreft de representativiteit van de onderzoeksgroep is het belangrijkst dat er een goede 

verdeling over de verwijzende organisaties is bereikt. We zien in tabel 2.2 dat in de 

onderzoeksgroep (tweede kolom) Jeugdreclassering enigszins oververtegenwoordigd is (28% 

versus 15%); de Raad voor de Kinderbescherming is enigszins ondervertegenwoordigd (42%) en 

Slachtofferhulp Nederland licht oververtegenwoordigd (18%). De volgorde in grootte van de drie 

belangrijkste verwijzers is in de onderzoeksgroep in tact gebleven. 
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Als we een vergelijking maken van de verdeling van verwijzers in de onderzoeksgroep met de 

verdeling in werkelijkheid (2009), zien we geen grote verschillen (maximaal 7 procentpunten). De 

geconstateerde verschillen worden veroorzaakt door de respons onder niet-verwijzers. Hier wijkt de 

verdeling in de onderzoeksgroep wel duidelijk af van de werkelijke verdeling over verwijzende 

organisaties. In de onderzoeksgroep treffen we relatief veel niet-verwijzers aan van de 

Jeugdreclassering (40%) en juist minder professionals van de Raad voor de Kinderbescherming 

(22%). Slachtofferhulp Nederland is hier licht oververtegenwoordigd (21%). Een verklaring hiervoor 

is dat de respons in de tweede tranche alleen geworven is via Slachtofferhulp Nederland en 

Jeugdreclassering. Dit omdat vooraf met de Raad voor de Kinderbescherming een maximale 

belasting van de medewerkers was overeengekomen. Daarom kon hier na de eerste tranche niet 

nogmaals aanvullend worden geworven. 

Wat is de betekenis van voornoemde lichte afwijking in de respons ten opzichte van de werkelijke 

verdeling over verwijzende organisaties? We moeten bij de interpretatie van de resultaten die we 

vinden in de gehele onderzoeksgroep er rekening mee houden dat de niet-verwijzers bij 

Jeugdreclassering een relatief grote groep zijn binnen de totale groep van niet-verwijzers (40% van 

het totaal: 42 van de 104). De invloed op de totale onderzoeksgroep is niet heel groot omdat ze 

slechts 11% van de gehele onderzoeksgroep uitmaken. Een belangrijk deel van de resultaten heeft 

betrekking op vragen die alleen aan verwijzers zijn gesteld. Hier treden geen vertekeningen op 

omdat de onderzoeksgroep een goede afspiegeling is van de werkelijke verdeling over verwijzers.  

We kunnen concluderen dat een lichte oververtegenwoordiging van niet-verwijzers bij organisaties 

die in werkelijkheid minder verwijzen geen probleem is omdat het niet leidt tot afwijkingen in de 

gehele onderzoeksgroep. 

 

Tabel 2.3: Representativiteit naar regio: vergelijking met registratie 2009 (in %) 

 In registratie 

2009  

N= 968 

Totale 

onderzoeksgroep 

N=318 

Waarvan: 

verwijzers  

N=233 

Waarvan: niet-

verwijzers  

N=85 

Groningen/Friesland/Drenthe 10 15 13 19 

Flevoland/Overijssel 14 7 9 5 

Gelderland  10 14 14 12 

Utrecht/Zuid-Holland-Noord  23 19 21 13 

Noord-Holland  13 20 16 32 

Zuid-Holland-Zuid/Zeeland 8 9 9 9 

Noord-Brabant/Limburg  22 16 18 10 

Totaal 100 100 100 100 

 

Ten slotte vergelijken we de verdeling over regio‟s. We zien dat de totale onderzoeksgroep niet 

sterk afwijkt van de werkelijke verdeling (maximaal 7 procentpunten). De regio‟s Noord-Brabant/ 

Limburg (16%) en Utrecht/Zuid-Holland-Noord (19%) en Flevoland/Overijssel (7%) zijn enigszins 

ondervertegenwoordigd. Als we de onderzoeksgroep splitsen in verwijzers en niet-verwijzers zien 

we onder verwijzers geen duidelijk ander beeld. Onder niet-verwijzers zien we wel enkele sterkere 
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afwijkingen van de werkelijke verdeling. Onder de niet-verwijzers zijn namelijk professionals uit 

Noord-Holland (32%) en uit Groningen/Friesland/Drenthe (19%) oververtegenwoordigd en zijn de 

regio‟s Utrecht/Zuid-Holland-Noord (13%), Noord-Brabant/Limburg (10%) en Flevoland/Overijssel 

(5%) ondervertegenwoordigd. 

Al met al zien we dat we bij analyses van niet-verwijzers ermee rekening moeten houden dat in de 

gehele onderzoeksgroep niet alle regio‟s naar rato van verwijzingen zijn vertegenwoordigd. Net als 

hiervoor al gesteld: In het algemeen is er een oververtegenwoordiging van niet-verwijzers in regio‟s 

waar in werkelijkheid minder vaak wordt verwezen, geen probleem voor zover het niet leidt tot een 

afwijking in de gehele onderzoeksgroep. 

 

2.1.4 Focusgroepen met middenkader verwijzende organisaties 

In vier focusgroepen met vertegenwoordigers van de actieve verwijzers is ingegaan op 

belemmerende en bevorderende factoren om door te verwijzen, de rol van het middenkader bij 

verwijzingen, de mate van integratie in de werkprocessen en de wijze waarop wordt verwezen. 

Er zijn twee regio‟s geselecteerd waar (op basis van de registratiebestanden van Slachtoffer in 

Beeld) relatief veel trajecten worden aangemeld en twee regio‟s waar de aantallen juist 

achterblijven teneinde zicht te krijgen op oorzaken van regionale verschillen. De regio‟s zijn 

Eindhoven en Den Haag (relatief veel verwijzingen) en Zutphen en Amsterdam (relatief weinig 

verwijzingen). Er is gesproken met functionarissen op het niveau van het middenkader: 

gedragsdeskundigen/raadsonderzoekers van de Raad voor de Kinderbescherming, teamleiders 

van Slachtofferhulp Nederland en teamleiders van de afdeling Jeugdreclassering van Bureaus 

Jeugdzorg. We hebben hen benaderd via de vaste bemiddelaars
10

 in de betreffende regio‟s (zie 

tabel 2.4). 

 

Tabel 2.4: Aanwezigen focusgroepen per regio 

 Amsterdam Eindhoven Den Haag  Zutphen  

Raad voor de 

Kinderbescherming 

1 1 1 1 

Slachtofferhulp Nederland 2 1 2 1 

Jeugdreclassering 1 1 0* 2 

Totaal 4 3 3 4 

*Kon niet aanwezig zijn, wel toevoegingen via de mail. 

 

                                                   
10

 Slachtoffer in Beeld kent bemiddelaars met een vast dienstverband (de vaste bemiddelaars) en bemiddelaars met een 

freelance contract. Inmiddels spreekt Slachtoffer in Beeld zelf niet meer van „vaste bemiddelaars‟ maar van „bemiddelaars 

met coördinerende taken‟. 
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2.1.5 Interviews met functionarissen Slachtoffer in Beeld  

Met de directeur van Slachtoffer in Beeld/Slachtofferhulp Nederland en de projectleider van 

Slachtoffer in Beeld zijn face to face interviews gehouden over (1) de visie op en de positionering 

van Slachtoffer in Beeld, (2) de interne organisatie en ondersteuningsstructuur, (3) de 

kwaliteitsbewaking en borging en (4) de externe implementatie van de slachtoffer-dadergesprekken 

bij de belangrijkste verwijzende partijen. Deze interviews hebben met name bijgedragen aan de 

beantwoording van het vragenblok „implementatie‟ en „bereik (kwalitatief)‟.  

 

Er zijn drie face to face interviews gehouden met medewerkers van het centrale Slachtoffer in Beeld 

kantoor (beleidsmedewerkers en aanmeldcoördinator). In deze interviews zijn de volgende 

onderwerpen aan de orde gesteld:  

- de voorwaarden voor een goede uitvoeringspraktijk; 

- de selectie van de doelgroep; 

- de verschillende fasen van het primaire werkproces; 

- de link met het strafrecht. 

 

Deze interviews hebben dus met name bijgedragen aan de beantwoording van de vragen in de 

vragenblokken: „implementatie‟, „mate van uniforme uitvoering‟ en „verhouding tot strafrechtelijke 

procedure‟. 

 

Er zijn 23 interviews gehouden met individuele bemiddelaars (16 face to face interviews en 7 

telefonische interviews). Er waren ten tijde van afname van de interviews in totaal 41 bemiddelaars 

werkzaam bij Slachtoffer in Beeld (7 bemiddelaars met een vast dienstverband en 34 freelancers). 

Er is dus met 56% van alle bemiddelaars (23 van de 41) gesproken. 

De selectie van de bemiddelaars is als volgt verlopen. De zeven vaste bemiddelaars zijn allen 

geïnterviewd. De uitvoering van de slachtoffer-dadergesprekken is regionaal georganiseerd. Er zijn 

zeven regio‟s. 

- In 5 regio‟s zijn 2 interviews gehouden (met de bemiddelaars met het langste en met het 

kortste dienstverband). 

- In 2 regio‟s zijn 3 interviews gehouden (met de twee bemiddelaars met het langste 

dienstverband en met de bemiddelaars met het kortste dienstverband). 

 

De volgende items zijn aan de orde gesteld: 

- het bereik van de doelgroepen (slachtoffers en daders); 

- de randvoorwaarden voor een goede uitvoeringspraktijk; 

- de uniformiteit van uitvoering; 

- de koppeling met strafrechtelijke afhandeling; 

- de effecten die bemiddelaars waarnemen van het slachtoffer-dadergesprek. 

 

Na analyse van de (kwalitatieve) interviews is een nieuwe itemlijst vastgesteld voor verdere 

verdieping van de verkregen interviewresultaten. Aan de hand van deze itemlijst is vervolgens een 
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groepsgesprek gehouden met de zeven vaste bemiddelaars. Met deze interviews is materiaal 

verzameld voor beantwoording van de vragen in alle vragenblokken, uitgezonderd het vragenblok 

„bereik (kwantitatief)‟. 

2.1.6 Telefonische interviews met officieren van justitie 

De telefonische interviews met officieren van justitie hadden als doel om een eerste antwoord te 

krijgen op de vraag wat de officieren van justitie doen met de berichten die hun vanuit Slachtoffer in 

Beeld worden toegezonden, meer specifiek of deze berichten soms een rol spelen in de strafzaak 

(onderzoeksvragen 18 en 19). 

De opzet was om 10 officieren van justitie (mede) te bevragen over de manier waarop zij omgegaan 

zijn met de inhoudelijke berichtgeving die ze toegestuurd kregen vanuit Slachtoffer in Beeld over 

een concrete casus. We zijn daarom gestart met de zaken waarover de bemiddelaars in 2009 een 

inhoudelijk bericht hebben verstuurd naar het OM. Het betrof in totaal 20 zaken (zie paragraaf 

6.3.4). Slechts bij een minderheid van deze 20 zaken was de naam van de officier én het (juiste) 

parketnummer bekend bij Slachtoffer in Beeld. Bij het achterhalen van een complete set van 

gegevens (naam officier én parketnummer) kregen we te maken met verschillende problemen. 

- Bij het vragen naar de namen van de officieren van justitie bij de betrokken Slachtoffer 

Informatiepunten bleek ten eerste dat er weerstand was tegen het doorgeven van de namen 

van de officieren en ten tweede dat men soms niet kon achterhalen wie de officier was of als 

men wel een naam had, dat men geen contactgegevens van deze officier kon achterhalen. 

- De door Slachtoffer in Beeld genoteerde parketnummers waren soms geen parketnummer, 

maar mutatienummers of geheel onbekende nummers. 

 

Sommige officieren die wel konden worden achterhaald, gaven vervolgens aan toch niet de 

zaakofficier te zijn geweest of zich niets meer te kunnen herinneren van een inhoudelijke 

terugkoppeling over de betreffende zaak. 

Omdat het achterhalen van de benodigde gegevens dus moeizaam liep, hebben we de lijst van te 

benaderen officieren uitgebreid. Daarbij ging het om namen van officieren die bekend zijn bij 

Slachtoffer in Beeld omdat zij vaker feitelijk
11

 geïnformeerd worden door een bemiddelaar over een 

slachtoffer-dadergesprek. 

Uiteindelijk hebben wij bij 21 zaken zowel de naam van de officier als het juiste parketnummer 

kunnen achterhalen. Hierbij was één officier die twee zaken onder zich had; het gaat dus om 20 

officieren. Hieraan zijn nog drie namen van officieren toegevoegd (zonder parketnummer). Deze 23 

officieren zijn benaderd voor het interview. Tabel 2.5 geeft een overzicht van de respons. 

 

 

                                                   
11

 Bij een feitelijke berichtgeving wordt de officier alleen geïnformeerd over de „status‟ van een zaak. Dit gebeurt middels een 

format waarop een van de volgende 6 opties wordt aangekruist: in behandeling, geen behoefte andere partij, geen contact 

tot stand gekomen, brief, pendelbemiddeling, gesprek, Echt Recht-conferentie. De laatste 4 opties betreffen modaliteiten van 

het slachtoffer-dadergesprek. Zie ook paragraaf 2.3. 
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Tabel 2.5: Respons en non-respons 

 Aantal te benaderen officieren (n=23) 

 Abs. % 

Interview afgenomen 9 40 

Herinnert zich de betreffende casus niet; wil daarom niet meedoen 4 17 

Niet gelukt om contact te krijgen/reageert niet op onze verzoeken 6 26 

Niet te traceren door SIP of niet meer werkzaam bij betreffende parket 3 13 

Wil wel meedoen maar heeft geen tijd 1 4 

Totaal 23 100 

 

In totaal is met negen officieren van justitie gesproken over hun ervaringen en opvattingen over 

slachtoffer-dadergesprekken, de link met het strafrecht en hoe zij met een terugkoppeling zijn 

omgegaan in een specifieke zaak. Het gaat om officieren uit de arrondissementen Zwolle (3), 

Groningen, Lelystad, Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Assen. Het responspercentage ligt 

daarmee op 40%. 

Omdat het om een kleine groep gaat geeft het onderzoek alleen een indruk van de wijze waarop 

officieren omgaan met de berichtgeving die zij krijgen van Slachtoffer in Beeld. De responsgroep 

van negen officieren moet bovendien beschouwd worden als een selecte groep omdat zij het 

onderwerp dermate belangrijk vonden dat zij bereid waren om mee te doen aan het interview. De 

interviewresultaten geven daarom waarschijnlijk een te rooskleurig beeld van de werkelijkheid. 

 

2.1.7 Casestudies 

Er zijn acht willekeurig gekozen cases beschreven. De casestudies hadden primair als doel zicht te 

krijgen op de mogelijke effecten van een slachtoffer-dadergesprek (vragenblok „voorbereiding 

eventueel effectonderzoek‟). Secundair moesten de casestudies antwoord geven op de vragen of 

er sprake is van uniformiteit in uitvoering, en hoe de link met de strafrechtelijke afdoening in de 

praktijk wordt gelegd. 

De casestudies moesten een kleine dwarsdoorsnede opleveren van de uitvoeringspraktijk, dus in 

beeld brengen hoe de bemiddelingstrajecten kunnen verlopen. Er zijn acht cases gevolgd. Van elke 

case is een beschrijving gemaakt. 

Voor de uitvoering van de casestudies is een procedure vastgesteld en zijn formats gemaakt. 

Slachtoffer in Beeld heeft de eerste 8 cases geselecteerd die vanaf een vastgesteld meetmoment 

(in oktober 2009) bij het centrale kantoor van Slachtoffer in Beeld in Utrecht zijn aangemeld en aan 

de volgende voorwaarden voldeden: (1) de aanmelding is geaccepteerd door het centrale kantoor 

in Utrecht (2) de case is uitgezet bij een van de vaste bemiddelaars en (3) er is een optimale 

spreiding van geselecteerde cases over de 7 verschillende vaste bemiddelaars. 

Vervolgens is de volgende procedure gevolgd: 

- Onderzoekers krijgen een geanonimiseerde kopie van het aanmeldformulier (van slachtoffer 

of dader) per mail toegestuurd, met de naam van de bemiddelaar. 
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- De bemiddelaar krijgt van Slachtoffer in Beeld te horen dat hij een „geselecteerde‟ case 

toegewezen heeft gekregen. 

- De bemiddelaar vult na elk contactmoment met slachtoffer en/of dader een korte vragenlijst 

(format) in. 

- Er wordt maximaal drie maal een telefonisch interview gehouden met de bemiddelaar. Het 

feitelijke aantal interviews is afhankelijk van de duur van het traject. De interviews zijn zoveel 

mogelijk gespreid over het totale traject afgenomen. 

 

Het format heeft het karakter van een journaal. Er worden enerzijds vragen gesteld over het feitelijk 

verloop van de case, anderzijds zijn er ook vragen opgenomen over mogelijke effecten van de 

bemiddeling. Enkele dagen voor de telefonische afspraak heeft de bemiddelaar de tot dan toe 

ingevulde formats per mail naar de onderzoeker opgestuurd. Tijdens het interview is het verloop 

van het traject doorgenomen aan de hand van de ingevulde formats. Aan het einde van het 

telefonisch interview is een afspraak gemaakt voor het volgende telefoongesprek. Als er een 

formeel en/ of inhoudelijk verslag naar het OM is gestuurd, is (in het kader van de telefonische 

interviews met de officieren van justitie (zie paragraaf 2.2.6) nagegaan wat er met het verslag is 

gedaan en welke invloed het verslag heeft gehad op de strafrechtelijke afhandeling. 

 

Voor een overzicht van: (1) de kenmerken van de 8 cases, en (2) het aantal ingevulde formats en 

het afgenomen interviews verwijzen we naar bijlage 2. Opvallend is dat 5 van de 8 cases zijn 

aangemeld vanuit Slachtofferhulp Nederland. Dat is niet conform de dagelijkse praktijk. De 

casestudies geven dus geen representatief beeld van de werkelijkheid
12

. 

Alle cases zijn geanalyseerd. Het materiaal is gebruikt bij de beantwoording van de betreffende 

onderzoeksvragen, met name de vragen die betrekking hebben op de voorbereiding van een 

eventueel effectonderzoek. Verder geeft bijlage 3 een overzicht van de mogelijke link die in de 

verschillende cases is gelegd met de strafrechtelijke afdoening van de betreffende case. Bijlage 4 

bevat een aantal casebeschrijvingen. Zij dienen als illustratie. In de rapportage wordt naar deze 

beschrijvingen verwezen. 

 

2.1.8 Literatuuronderzoek 

Dit onderdeel richt zich op vraag14 (strafrechtelijke link) en de vragen 20 tot en met 23 

(effectonderzoek). De selectie voor beantwoording van de vragen 20 tot en met 23 is als volgt 

uitgevoerd: 

- Alle 7 metastudies van de afgelopen 5 jaar, gevonden in universiteitsdatabases Sociological 

Abstracts (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Omega (Universiteit Utrecht) met de 

zoektermen „victim-offender mediation‟ AND „meta-analyses‟ respectievelijk „restorative 

justice‟ AND „meta-analysis‟ zijn geselecteerd. Deze zijn aangevuld met 6 metastudies van 

vóór 2005. 

                                                   
12

 In 2009 werd 88% van de aanmeldingen gedaan vanuit een „daderorganisatie‟.  
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- Relevante theoretische en empirische studies en publicaties op aangeven van 

begeleidingscommissie en onderzoeksteam zijn toegevoegd. 

 

In bijlage 6 is een overzicht van de geanalyseerde publicaties opgenomen.  

2.1.9 Inzet expertpanel 

Met 5 experts hebben we in een sessie van 2 uur de mogelijkheden voor een effectonderzoek 

(vragen 20 tot en met 23) besproken. Basis voor de bespreking was een korte notitie waarin enkele 

bevindingen vanuit de literatuur waren opgenomen. Voor deelname aan het expertpanel is een lijst 

van 12 potentiële deelnemers opgesteld, waaronder 4 personen die op enigerlei wijze zijn 

betrokken bij Slachtoffer in Beeld. Hiervan hebben er vijf daadwerkelijk deelgenomen aan de 

bijeenkomst. Het betrof de vier experts die zijn betrokken bij Slachtoffer in Beeld ( te weten Antony 

Pemberton (Intervict, lid consultatiegroep), Leo Van Garsse (Pedagoog Universiteit Gent, lid 

consultatiegroep), Wim Wolters (klinisch psycholoog, lid Raad van Toezicht) en Ido Weijers 

(Bijzonder Hoogleraar Jeugdrechtspleging, Universiteit Utrecht, lid consultatiegroep en voorzitter 

Raad van Advies) en één expert met methodologische deskundigheid (Frank Willemsen, WODC). 

 

2.2 Definiëring van begrippen 

 

Bij de uitvoering van het onderzoek hebben we gemerkt dat Slachtoffer in Beeld enkele 

omschrijvingen/begrippen gebruikt die wellicht tot misverstanden kunnen leiden. Concreet gaat het 

om het begrip „slachtoffer-dadergesprekken‟ en het begrip „geslaagde bemiddeling‟. We staan 

daarom stil bij de definitie van deze en verwante begrippen die wij in het rapport gebruiken. 

 

Slachtoffer-dadergesprekken 

De minister van Justitie geeft in zijn beleidsbrief van 2004 aan liever te spreken van een slachtoffer-

dadergesprek dan van slachtoffer-daderbemiddeling aangezien het er primair om gaat dat 

slachtoffer en dader met elkaar in gesprek komen. (TK, 2003 – 2004, 27213, nr. 8). 

In navolging hiervan gebruikt Slachtoffer in Beeld het begrip slachtoffer-dadergesprek als 

overkoepelend begrip voor het gehele traject van aanmelding bij Slachtoffer in Beeld (op initiatief 

van de dader of het slachtoffer) tot en met de afsluiting. Wij gebruiken dit begrip op dezelfde 

manier, afgewisseld met begrippen als „bemiddeling‟, „slachtoffer-daderbemiddeling‟, 

„bemiddelingstraject‟, die alle hetzelfde aanduiden. 

Het misverstand kan ontstaan omdat het slachtoffer-dadergesprek verschillende modaliteiten kent. 

Het traject dat wordt ingezet kan leiden tot een gesprek tussen slachtoffer en dader maar ook tot 

een Echt Recht-conferentie, een excuusbrief of een pendelbemiddeling. Als er een gesprek tot 

stand komt, gebruiken we hiervoor niet het begrip slachtoffer-dadergesprek maar de omschrijving 

„tot stand gekomen gesprek tussen slachtoffer en dader‟ of „gesprek tussen slachtoffer en dader‟. 

De verschillende modaliteiten zijn in de Handleiding Slachtoffer-dadergesprekken gedefinieerd: 
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1. Gesprek tussen slachtoffer en dader: een één-op-één gesprek onder begeleiding van een 

bemiddelaar waarbij de bemiddelaar faciliteert, ondersteunt en interventies toepast om beide 

partijen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. 

2. Pendelbemiddeling: contact tussen slachtoffer en dader via een inhoudelijke informatie-

uitwisseling waarbij de bemiddelaar antwoorden op vooraf opgestelde inhoudelijke vragen 

communiceert van de ene naar de andere partij. 

3. Echt Recht-conferentie: een bijeenkomst tussen slachtoffer en dader en de sociale omgeving 

van beiden. In deze bijeenkomst wordt een strakke procedure gehanteerd zoals vastgelegd 

in de Echt Recht-handleiding. Deze bijeenkomst levert een herstelplan of verslag met 

kernpunten/uitkomsten op waarin afspraken vastgelegd worden die ook daadwerkelijk 

uitgevoerd dienen te worden. 

4. Excuusbrief/Briefwisseling: een schriftelijke dialoog tussen slachtoffer en dader die wel 

behoefte hebben aan contact, maar elkaar (nog) niet wensen te ontmoeten. Deze 

briefwisseling komt tot stand onder begeleiding van de bemiddelaar, die nadrukkelijk 

vastgesteld heeft dat er bij beide partijen een behoefte is aan een dergelijk contact. 

 

Slachtoffer in Beeld onderscheidt drie wijzen van afsluiting van het bemiddelingstraject: 

1. Poging: de bemiddelaar heeft zowel met de dader als met het slachtoffer (schriftelijk) contact 

gehad, en één van beide partijen heeft in de voorbereidende fase aangegeven geen 

behoefte te hebben aan contact met de tegenpartij. 

2. Er is een gesprek tussen slachtoffer en dader tot stand gekomen of een andere dialoogvorm/ 

modaliteit. 

3. Afwijzing: alle aanmeldingen die niet geleid hebben tot een gesprek tussen slachtoffer en 

dader (of een andere dialoogvorm/modaliteit) en ook niet tot een poging. 

 

Geslaagde en niet-geslaagde bemiddelingen 

Slachtoffer in Beeld maakt verder onderscheid tussen geslaagde of gelukte zaken versus niet 

geslaagde of niet gelukte zaken. Men doelt hiermee op het onderscheid tussen zaken waarbij een 

gesprek tussen slachtoffer en dader of een andere dialoogvorm tot stand is gekomen versus de 

zaken waarbij dat niet is gebeurd. De totstandkoming van een gesprek impliceert echter niet dat het 

traject als geslaagd wordt beschouwd (door slachtoffer, dader, bemiddelaar). Omgekeerd impliceert 

het feit dat er geen gesprek of andere dialoog tot stand is gekomen, niet automatisch dat het traject 

als niet geslaagd moet worden beschouwd. We nemen daarom deze terminologie van Slachtoffer in 

Beeld niet over maar gebruiken het onderscheid „gesprek of andere dialoogvorm is tot stand 

gekomen‟ versus „poging of afwijzing‟. 

  

2.3 Leeswijzer 

 

Het rapport bestaat uit twee delen. Deel 1 heeft betrekking op de evaluatie van de implementatie en 

het gerealiseerde bereik. In dit deel worden de onderzoeksvragen uit de eerste vijf vragenblokken 

beantwoord. Het omvat de hoofdstukken 3, 4, 5 en 6. In elk hoofdstuk staat één vragenblok 
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centraal met dien verstande dat de vragenblokken „bereik (kwantitatief)„ en „bereik (kwalitatief)‟ 

binnen één hoofdstuk aan de orde komen. In hoofdstuk 7 staan de conclusies ten aanzien van de 

landelijke implementatie en het gerealiseerd bereik weergegeven. 

Het tweede deel van het rapport heeft betrekking op het laatste vragenblok „voorbereiding 

eventueel effectonderzoek‟ en betreft hoofdstuk 8 van het rapport. Dit deel is meer algemeen van 

karakter. Om de onderzoeksvragen van dit vragenblok goed te kunnen beantwoorden besteden we 

eerst expliciet aandacht aan de definiëring van een aantal methodologische concepten. Verder 

heeft de literatuurstudie, die de belangrijkste onderzoeksbron vormt bij dit vragenblok, niet alleen 

betrekking op de Nederlandse praktijk van slachtoffer-dadergesprekken maar ook op het brede 

scala aan herstelrechtelijke praktijken in het buitenland. Hoofdstuk 8 wordt afgesloten met een 

samenvatting en conclusies (paragraaf 8.7) 

 

Tabel 2.6 bevat een overzicht van de opbouw van het totale rapport en de ingezette 

onderzoeksmethoden per vragenblok. Het overzicht laat zien dat er bij de beantwoording van een 

vragenblok steeds meerdere methoden zijn ingezet. 

 

Tabel 2.6: Opbouw rapport en inzet onderzoeksbronnen  

Hoofdstuk Vragenblok Onderzoeksmethoden 

Deel 1: Evaluatie implementatie en gerealiseerd bereik 

3 Implementatie Desk research 

Interviews directie/medewerkers en bemiddelaars SiB 

Focusgroepen 

4 Bereik (kwantitatief) 

Bereik (kwalitatief) 

Analyse registratiegegevens SiB 

Internetenquête 

Interviews bemiddelaars 

5 Mate van uniforme uitvoering Interviews medewerkers en bemiddelaars SiB 

Desk research 

Casestudies 

6 Verhouding tot strafrechtelijke procedure Desk research  

Interviews externe sleutelpersonen 

Interviews medewerkers en bemiddelaars SiB 

Analyse registratiegegevens SiB 

Interviews officieren van justitie 

Casestudies 

7 Conclusies  

Deel 2: Voorbereiding eventueel effectonderzoek 

8 Voorbereiding eventueel effectonderzoek Literatuuronderzoek 

Deskresearch 

Interviews bemiddelaars SiB 

Casestudies 

Expertpanel 
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Deel 1 

Evaluatie van de implementatie en het gerealiseerde bereik 
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3 Implementatie slachtoffer-dadergesprekken 

3.1 Inleiding 

 

Er zijn twee onderzoeksvragen die betrekking hebben op de implementatie van de slachtoffer-

dadergesprekken. Deze vragen luiden als volgt: 

 

1. Hoe heeft Slachtoffer in Beeld de landelijke implementatie van de slachtoffer-

dadergesprekken georganiseerd? 

2. Wat zijn daarin de knelpunten volgens betrokkenen? 

 

De vragen wordt beantwoord op basis van de volgende onderzoeksbronnen: analyse schriftelijke 

stukken Slachtoffer in Beeld, interviews projectleider en medewerkers kantoor in Utrecht (n=3), 

interviews bemiddelaars (n=23), groepsgesprek vaste bemiddelaars (n=7) en interview directeur 

Slachtoffer in Beeld/Slachtofferhulp Nederland. Verder worden ook resultaten verwerkt van de vier 

focusgroepen die met vertegenwoordigers van de drie belangrijkste verwijzende organisaties zijn 

gehouden. 

 

3.2 Ontwikkeling en implementatie organisatie slachtoffer-dadergesprekken 

3.2.1 Korte historische schets en ontwikkeling organisatie 

In 2004 is Slachtofferhulp Nederland gestart met het project slachtoffer-dadergesprekken. Hierbij 

wordt slachtoffers de mogelijkheid van een gesprek met de dader aangeboden. Anders dan in het 

buitenland, waar het initiatief mede of alleen vanuit de dader wordt gestimuleerd, staat het 

slachtoffer in deze opzet centraal. Hissel et al. (2006) concluderen in hun procesevaluatie, 

uitgevoerd over de periode oktober 2004 - december 2005, dat er minder gesprekken gerealiseerd 

zijn dan oorspronkelijk beoogd. Wanneer het tot een gesprek komt zijn de resultaten over het 

algemeen positief. Slachtoffers zijn vrijwel allemaal positief over zowel de procedure als het 

eindresultaat. 

Vanuit de daderkant liepen al vóór 2004 een aantal pilotprojecten „herstelbemiddeling jeugdige 

daders‟. In het kader van Jeugd Terecht
13

 is in 2003 besloten deze pilotprojecten te continueren en 

te evalueren. Steketee et al. (2006) hebben zes projecten geëvalueerd gericht op 

herstelbemiddeling voor jeugdigen, waarbij vooral gebruik werd gemaakt van de Echt Recht-

methodiek. Uit de evaluatie volgt dat alle betrokkenen (bemiddelaar, slachtoffer, dader en hun 

sociaal netwerk) herstelbemiddeling positief waarderen en een aanvulling vinden op het 

jeugdstrafrecht. 

                                                   
13

 Actieprogramma Aanpak jeugdcriminaliteit 2003 – 2006 ministerie van Justitie. 
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De Minister concludeert hieruit dat ook slachtoffers die vanuit de daderkant benaderd worden, 

tevreden zijn over een gesprek met de dader. Het gesprek tussen slachtoffer en dader draagt 

volgens hem bij aan de verwerking van het delict, doordat slachtoffers een gezicht zien bij de dader 

en mede daardoor een punt kunnen zetten achter de zaak. Daarnaast vindt hij het een wenselijke 

aanvulling op de bestaande mogelijkheden voor de aanpak van jeugdige daders. Deze redenering 

is vooral ingegeven door het feit dat een dergelijke herstelrechtelijke voorziening past bij de 

pedagogische opdracht in het jeugdstrafrecht (TK, 2005 – 2006, 27213, nr. 11). 

Aansluitend heeft de Minister het voornemen uitgesproken om aan slachtoffers van misdrijven als 

standaard werkwijze de mogelijkheid tot een slachtoffer-dadergesprek aan te bieden. 

 

De uitvoering van de slachtoffer-dadergesprekken werd ondergebracht bij Slachtoffer in Beeld. De 

Minister geeft hiervoor als motivatie dat Slachtoffer in Beeld al jaren opereert op het snijvlak van 

slachtoffer en dader en toch onafhankelijk is van de slachtoffer en daderorganisaties (TK, 2005 – 

2006, 27213, nr. 11). De onafhankelijkheid van Slachtoffer in Beeld is overigens wel betrekkelijk 

omdat Slachtoffer in Beeld en Slachtofferhulp Nederland dezelfde directeur en dezelfde Raad van 

Toezicht hebben. Ook delen zij een aantal facilitaire zaken. 

Slachtoffer in Beeld bestaat al 16 jaar en is ontstaan als project waarin leerstraffen werden 

ontwikkeld en uitgevoerd, gericht op jonge daders. De naam „slachtoffer in beeld‟ is voortgekomen 

uit de gelijknamige leerstraf. Na de instelling van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies 

zijn de leerstraffen landelijk komen te vervallen. Slachtoffer in Beeld heeft vervolgens een nieuwe 

gedragsinterventie beschreven (empathie maatregel adolescenten, EMMA) maar uiteindelijk niet 

ingediend bij de erkenningscommissie omdat om verschillende redenen niet aannemelijk kon 

worden gemaakt dat deze leerstraf tot vermindering van recidive leidt
14

. 

Slachtoffer in Beeld verzorgt naast slachtoffer-dadergesprekken ook cursussen. Er is een aanbod 

voor jeugdige daders, voor volwassen daders en voor professionals. Het aanbod voor jeugdige 

daders is gericht op het vergroten van het empathisch vermogen en verantwoordelijkheidsgevoel 

van een jeugdige dader. Dit aanbod kan onder andere als voortraject voorafgaand aan het 

slachtoffer-dadergesprek worden ingezet. Slachtoffer in Beeld houdt zich ook structureel bezig met 

vernieuwing. Dan gaat het bijvoorbeeld om het ontwikkelen van nieuwe werkvormen binnen 

bestaande cursussen en het ontwikkelen van cursussen voor nieuwe doelgroepen. 

 

Vanaf 1 januari 2007 is het aanbod slachtoffer-dadergesprekken vanuit Slachtoffer in Beeld 

landelijk vormgegeven. De eerste jaren werden alleen slachtoffers en jeugdige daders via enkele 

centrale verwijzers, actief benaderd. Sinds 2009 is ook sprake van actieve werving van 

meerderjarige daders.
15

  

                                                   
14

 Aannemelijk kunnen maken dat sprake is van vermindering van recidive, is een van de voorwaarden voor erkenning van 

een interventies door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. 

15
 Slachtoffer in Beeld is in 2009 een pilot gestart, in samenwerking met de Reclassering in Arnhem en Utrecht, gericht op 

actieve werving van volwassen daders. In 2009 is ook gestart een lobby gestart onder netwerkpartners in de justitieketen die 

zich richten op volwassen daders om het aanbod ook bij deze verwijzers onder de aandacht te brengen.  Beide initiatieven 

vallen buiten de onderhavige evaluatie. 
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De landelijke uitrol is ondersteund door een werkgroep Implementatie waarin onder andere de 

vaste verwijzers (te weten Slachtofferhulp Nederland, Raad voor de Kinderbescherming en 

Jeugdreclassering) zijn vertegenwoordigd. De implementatiegroep is actief betrokken bij het 

vaststellen van procedures rond aanmelding en uitvoering van de slachtoffer-dadergesprekken. 

Een en ander is vastgelegd in de notitie „Werkprocessen aanmelding en uitvoering Slachtoffer-

dadergesprekken‟, inclusief beschrijving van verschillende verwijstaken en implementatieactiviteiten 

van de verwijzers. Begin 2008 is deze notitie door alle vaste partners op beleidsniveau 

onderschreven en ondertekend. Vanaf dat moment is de werkgroep Implementatie doorgegaan als 

monitorgroep. De monitorgroep komt twee keer per jaar bijeen, volgt de ontwikkelingen en denkt 

mee over onderwerpen die Slachtoffer in Beeld op de agenda zet, met name ten aanzien van de 

implementatie van slachtoffer-dadergesprekken binnen de netwerkorganisaties. 

 

Voor de inhoudelijke werkontwikkeling en de ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek 

dat Slachtoffer in Beeld zelf uitvoert, is in 2009 een consultatiegroep ingesteld, bestaande uit drie 

externe experts
16

. Slachtoffer in Beeld doet sinds 2009 eigen wetenschappelijk onderzoek. De 

resultaten van onderzoek worden gebruikt om de uitvoeringspraktijk te verbeteren.  

 

Een laatste onderdeel van de ondersteuningsstructuur is de Raad voor Advies. Deze Raad is 

Slachtoffer in Beeld breed (slachtoffer-dadergesprekken, cursusaanbod en vernieuwing) en bestaat 

onder andere uit vertegenwoordigers (op directieniveau) van de Rechterlijke Macht, Raad voor de 

Kinderbescherming, Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland. 

De projectleider van Slachtoffer in Beeld noemt als knelpunt dat de leden van de implementatie/ 

monitorgroep binnen de netwerkorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de implementatie/ 

monitorgroep, worden aangewezen. Dit leidt ertoe dat de betrokkenheid van sommigen met het 

onderwerp gering is terwijl Slachtoffer in Beeld afhankelijk is van de mate waarin leden actie 

ondernemen in de eigen organisatie. Ook het grote verloop van personen draagt niet bij aan de 

continuïteit, mede door de geringe vergaderfrequentie (twee keer per jaar).  

 

3.2.2 Inrichting organisatie 

De aansturing en organisatie van de slachtoffer-dadergesprekken gebeurt vanuit het centrale 

kantoor in Utrecht. Voor de uitvoering van het primaire werkproces heeft Slachtoffer in Beeld een 

indeling gemaakt in zeven regio‟s die elk wat betreft inwoneraantallen ongeveer even groot zijn. In 

elke regio is één bemiddelaar met een vast dienstverband (van 20 tot 32 uur per week) werkzaam. 

De vaste bemiddelaar verzorgt naast de bemiddelingen ook de regionale voorlichting aan de vaste 

verwijzers. De vaste bemiddelaars worden actief betrokken bij de ontwikkeling van het beleid en 

nemen deel aan overleggen van het centrale kantoor van Slachtoffer in Beeld. 

Elke vaste bemiddelaar heeft een aantal freelance bemiddelaars in zijn/haar regio. De vaste 

bemiddelaar organiseert en begeleidt in zijn/haar regio intervisie voor de freelancers en is 

verantwoordelijk voor het inwerken van de nieuwe freelance bemiddelaars.  

                                                   
16

 Prof. Dr. I. Weijers, dr. A. Pemberton en drs. L. van Garsse. 
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Naast de vaste bemiddelaars zijn er in totaal circa 35 freelance bemiddelaars. Binnen elke regio 

zijn dus gemiddeld vijf freelancers werkzaam. 

 

Uit de deskresearch en de interviews met medewerkers en bemiddelaars van Slachtoffer in Beeld 

komt naar voren dat Slachtoffer in Beeld de interne organisatie en uitvoeringspraktijk, vanaf begin 

2009, sterk heeft geprofessionaliseerd. De handleiding is verbeterd en de toepassing van de 

werkwijze zoals beschreven in de handleiding wordt strikter gevolgd dan in de beginfase. Er is 

intern beleid ontwikkeld (of versterkt) op verschillende gebieden zoals de aanstelling van nieuwe 

bemiddelaars, de deskundigheidsbevordering en de kwaliteitsbewaking. Allerlei zaken die de 

uitvoering van het werk ondersteunen zijn vastgelegd in het Handboek Interne instructies & 

protocollen voor bemiddelaars. Dan gaat het onder andere om de inwerkrichtlijn voor nieuwe 

freelancers, de opzet van de intervisie voor bemiddelaars, de interne instructie veiligheid en het 

(tijdelijk) klachtenreglement
17

. Slachtoffer in Beeld heeft een nieuw uitgebreider registratiesysteem 

ingevoerd dat ook informatie geeft over het verloop en de resultaten van de slachtoffer-

dadergesprekken (per bemiddelaar) zoals: hoeveel tijd wordt besteed aan welke activiteiten per 

casus en bij hoeveel zaken komt een gesprek (of andere dialoogvorm) tussen slachtoffer en dader 

tot stand? Deze feedback kan gebruikt worden bij interne discussies over de uitvoeringspraktijk. 

 

3.2.3 Implementatie bij de belangrijkste verwijzers 

De momenten waarop de drie vaste verwijzers (Slachtofferhulp Nederland, Raad voor de 

Kinderbescherming en Jeugdreclassering) het slachtoffer-dadergesprek ter sprake kunnen brengen 

bij het slachtoffer/de dader, zijn vastgelegd in de notitie „Werkprocessen aanmelding en uitvoering 

Slachtoffer-dadergesprekken‟. 

- Bij Slachtofferhulp Nederland is een en ander vastgelegd in het zogenaamde Dienstenboek. 

Hierin worden drie momenten genoemd waarop een medewerker van Slachtofferhulp 

Nederland kan verwijzen: (1) bij het eerste contact als de verschillende diensten die 

Slachtofferhulp Nederland kan bieden, worden toegelicht, (2) bij het voegen en het opstellen 

van een SSV (Schriftelijke Slachtofferverklaring), (3) bij een begeleide doorverwijzing van het 

slachtoffer naar een externe organisatie. Slachtoffers kunnen mondeling of via een folder op 

het bestaan van de mogelijkheid van een slachtoffer-dadergesprek, worden geattendeerd. 

- Bij de Raad voor de Kinderbescherming is het raadsonderzoek het uitgelezen moment. 

Tijdens het raadsonderzoek wordt standaard het screeningsinstrument BARO (BAsis 

RaadsOnderzoek) ingevuld. De mogelijkheid van deelname aan een slachtoffer-

dadergesprek maakt vast onderdeel uit van de BARO
18

. 
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 Slachtoffer in Beeld is bezig met het ontwikkelen van een klachtenreglement. Voorlopig hanteert men een tijdelijk 

reglement. 
18

 De BARO bevat naast een meer algemene vraag naar „wat een jongere terug zou kunnen doen voor het slachtoffer‟, de 

volgende vraag: „Het is mogelijk om het slachtoffer nog een keer te ontmoeten. Dit wordt slachtoffer-dadergesprek 

genoemd. Het slachtoffer kan jou dan vragen stellen en zeggen hoe hij zich voelt en jij kunt uitleggen hoe het zo gekomen is 

en bv. je excuses aan bieden. Dit gesprek wordt begeleid. Zou je daar aan willen meewerken?‟ Ook wordt gevraagd naar de 

verwachtingen die de jongere van zo‟n gesprek heeft. Dezelfde vragen worden ook aan de ouders gesteld worden. 
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- De Jeugdreclassering kan in alle situaties waarin een jongere met de Jeugdreclassering te 

maken krijgt, besluiten om de mogelijkheid van een slachtoffer-dadergesprek met de jongere 

te bespreken. Indien de jeugdreclasseerder contact met het slachtoffer wenselijk vindt en de 

jongere is bereid om hier vrijwillig aan mee te werken, kan de aanmelding bij Slachtoffer in 

Beeld worden opgenomen in het plan van aanpak. 

 

Om de mogelijkheid van doorverwijzing naar Slachtoffer in Beeld levend te houden wordt 

voorlichting gegeven aan de drie actieve verwijzende organisaties. Vanuit het kantoor in Utrecht is 

het beleid dat er geen voorlichting wordt gegeven aan de zogenaamde passieve verwijzers
19

, 

bijvoorbeeld politie, GGZ, JJI, PI, en verslavingszorg. Het geven van voorlichting is arbeidsintensief 

en de beschikbare formatie is beperkt. Met de uitbreiding van de doelgroep van Slachtoffer in Beeld 

naar volwassen daders, is het aantal netwerkpartners aan wie voorlichting wordt gegeven ook 

uitgebreid. Men geeft wel aan hierbij zorgvuldig te werk te gaan, dus op basis van een goed P.R. 

plan. Voorkomen moet worden dat verkeerde beeldvorming ontstaat en zaken worden aangemeld 

die onder de contra-indicaties vallen. Dit is zowel voor de slachtoffers als de daders ongewenst. 

 

De voorlichting aan de drie actieve verwijzers is regionaal georganiseerd. De vaste bemiddelaars 

worden geacht 60 procent van hun tijd aan slachtoffer-dadergesprekken te besteden en de overige 

40 procent aan andere zaken, waaronder voorlichting. Het is de bedoeling dat zij elk jaar de drie 

belangrijkste verwijzers voorlichten. Ook is, volgens geïnterviewden van het kantoor in Utrecht, 

onlangs afgesproken dat de vaste bemiddelaars zich bij voorlichting voornamelijk gaan richten op 

de achterblijvende verwijzers. 

In de interviews zijn de vaste bemiddelaars bevraagd over hun voorlichtingstaak. De meeste 

bemiddelaars kunnen zich goed vinden in de afgesproken tijdsverdeling. Slechts één van hen geeft 

aan onvoldoende toe te komen aan de voorlichtende taak. Zij is daarom van mening dat de 

voorlichting beter centraal geregeld kan worden. 

De wijze waarop de bemiddelaars hun voorlichtende taak invullen verschilt. Sommigen leggen meer 

de nadruk op het onderhouden van persoonlijke contacten met de verwijzende organisaties.  

Zo zegt een van de bemiddelaars jaarlijks voorlichting te geven binnen de drie organisaties terwijl 

een ander zegt weinig aan voorlichting te doen, aangezien haar netwerk zo sterk is dat ze niet veel 

voorlichting hoeft te geven. In het algemeen geldt voor alle vaste bemiddelaars dat zij aangeven 

een actieve houding te hebben (vragen hoe het gaat, signalen oppikken en daarop reageren) 

richting de drie vaste verwijzers. 

 

De resultaten van de vier focusgroepen geven een indruk van de wijze waarop de slachtoffer-

dadergesprekken zijn geïmplementeerd. Gezien de selectieve samenstelling van de groepen 

(instellingen (op regionaal niveau) die relatief veel en weinig verwijzen) en het beperkt aantal 

deelnemers zijn de ervaringen niet representatief. 
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 Passieve verwijzers zijn verwijzers waarmee Slachtoffer in Beeld geen samenwerkingsafspraken heeft gemaakt. 
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Slachtofferhulp Nederland (n=6) 

Vertegenwoordigers van 2 van de 4 regionale kantoren van Slachtofferhulp Nederland geven aan 

dat de medewerkers van Slachtofferhulp Nederland goed op de hoogte zijn van de slachtoffer-

dadergesprekken. Een van hen vreest zelfs voor teveel voorlichting. De andere geïnterviewden zijn 

van mening dat de medewerkers nog onvoldoende bekend zijn met het aanbod van Slachtoffer in 

Beeld. Voorlichting blijft volgens hen continu nodig.  

De relatie met de vaste bemiddelaar van Slachtoffer in Beeld wordt soms als (zeer) goed en soms 

als niet goed gewaardeerd. Bij alle afdelingen blijft het aantal aanmeldingen achter, geven 

geïnterviewden zelf aan. Het is lastig om het onderwerp in te bedden in de bestaande procedures 

binnen Slachtofferhulp Nederland. Het moment van eerste opvang blijkt vaak te vroeg te zijn voor 

het slachtoffer. De nieuwe aanpak om het onderwerp op te nemen in het juridisch werkproces roept 

echter ook problemen op. Slachtoffers zijn voor de zitting met hele andere dingen bezig die veel 

spanning oproepen. Gesuggereerd wordt om het een plek te geven na de zitting. 

Hoe dan ook hangt het van de vrijwilliger af of de mogelijkheid van een slachtoffer-dadergesprek ter 

sprake wordt gebracht. Hierop wordt niet van bovenaf gestuurd. Alle geïnterviewden geven aan dat 

er belemmeringen zijn bij de vrijwilligers om een slachtoffer te wijzen op het aanbod van Slachtoffer 

in Beeld. Daarbij gaat het om een combinatie van opvattingen, houding en vaardigheden. Men vindt 

het niet passend om het onderwerp ter sprake te brengen of niet in het belang van het slachtoffer. 

Maar er is volgens de geïnterviewden ook sprake van een (te) beschermende houding ten opzichte 

van het slachtoffer en van handelingsverlegenheid om het onderwerp ter sprake te brengen. Zie 

hiervoor ook hoofdstuk 4. 

 

Raad voor de Kinderbescherming (n=4) 

De ervaringen met voorlichting bij de Raad voor de Kinderbescherming zijn wisselend. Een van de 

geïnterviewden geeft aan dat er al langere tijd geen voorlichting meer is gegeven. Een ander laat 

weten dat wegens de achterblijvende aantallen aanmeldingen wel voorlichting en training is 

georganiseerd binnen de Raad voor de Kinderbescherming. Het aanbod van Slachtoffer in Beeld is 

opgenomen in de BARO die standaard dient te worden afgenomen. Het onderwerp zit daardoor wel 

in de hoofden van de mensen maar het betekent niet dat het een belangrijk item is voor de 

raadsonderzoekers. Een van de geïnterviewden schetst de verschillende stappen: je moet duidelijk 

maken aan een jongere wat het aanbod inhoudt (aan de hand van een folder), inschatten of een 

jongere spijt heeft van zijn daad en nagaan of de jongere mee wil doen. Een raadsmedewerker ziet 

een jongere maar één keer. Verschillende geïnterviewden doen de suggestie dat het onderwerp 

beter door de Jeugdreclassering kan worden opgepakt. Het enige nadeel is dat het langer duurt 

voordat een jongere de mogelijkheid krijgt aangeboden en dat kan weer van invloed zijn op de 

motivatie om mee te doen. Men wijst er ook op dat de BARO niet altijd (in zijn geheel) wordt 

afgenomen. De mogelijkheid van een slachtoffer-dadergesprek wordt dus niet altijd aan de orde 

gesteld. Ook heeft de Raad voor de Kinderbescherming vaak te maken met ontkennende 

verdachten en met jongeren die alleen mee willen doen als ze daardoor strafvermindering krijgen. 

Ook komt het voor dat ouders niet mee willen werken omdat het hun teveel tijd kost. In het licht van 

het knelpunt dat de bemiddelaars signaleren dat de Raad voor de Kinderbescherming soms te 

lichte zaken aandraagt (zie paragraaf 3.3) is het opmerkelijk dat geen van de geïnterviewden van 
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de Raad voor de Kinderbescherming dit noemt als criterium waar ze op letten bij een 

doorverwijzing. Hier is blijkbaar nog onvoldoende over gecommuniceerd tussen Slachtoffer in Beeld 

naar de Raad voor de Kinderbescherming. We zien dat ook bevestigd in het feit dat, net als 

sommige bemiddelaars, ook een van de geïnterviewden van de Raad voor de Kinderbescherming 

zich afvraagt of het wel zinvol is om een jongere door te verwijzen als de school ook al een gesprek 

tussen slachtoffer en dader heeft gehouden. 

Tenslotte wordt het feit dat er te weinig terugkoppeling plaatsvindt vanuit Slachtoffer in Beeld als 

aandachtspunt voor Slachtoffer in Beeld genoemd door enkele geïnterviewden. 

 

Jeugdreclassering (n=4) 

Bij 3 van de 4 focusgroepen zijn vertegenwoordigers van de Jeugdreclassering aanwezig. Een van 

hen geeft aan dat de Jeugdreclassering serieus kijkt naar de motivatie van de jongere om deel te 

nemen aan een slachtoffer-dadergesprek. De jeugdreclasseerder heeft ook langer contact met een 

jongere en kan dus beter de motivatie peilen dan de raadsmedewerker. De jeugdreclasseerder 

neemt het op in het plan van aanpak dat met de interne gedragsdeskundige wordt besproken. Het 

slachtoffer-dadergesprek is ook een item op het middenkaderoverleg waar centrale afspraken 

worden gemaakt ten behoeve van een eenduidige lijn bij het opstellen van de plannen van aanpak. 

In de overige twee organisaties voor Jeugdreclassering is weinig bekendheid met het aanbod van 

Slachtoffer in Beeld. Het is niet opgenomen in het interne opleidings- en trainingsaanbod. Een van 

beiden merkt ook op dat het nooit een onderwerp van gesprek is op een justitieel casusoverleg 

(JCO). In de tweede regio maakt men liever en vaker gebruik van een eigen regionaal aanbod voor 

slachtoffers en daders gebaseerd op de principes van Echt Recht. 

 

3.3 Knelpunten bij verwijzen en aanmelden, genoemd door Slachtoffer in Beeld 

 

Projectleider en bemiddelaars maken tijdens de interviews melding van verschillende knelpunten in 

het proces van verwijzen en aanmelden. De knelpunten betreffen: 

- de gegevensuitwisseling tussen enkele arrondissementsparketten en Slachtoffer in Beeld; 

- de voorinformatie bij de aanmeldingen; 

- de kwaliteit van de verwijzingen vanuit de Raad voor de Kinderbescherming; 

- de achterblijvende verwijzingen vanuit Slachtofferhulp Nederland; 

- de politie als verwijzer; 

- de zwaarte van de zaken. 

 

3.3.1 De gegevensuitwisseling met het arrondissementsparket 

Slachtoffer in Beeld heeft landelijk geldende afspraken gemaakt met het Parket Generaal over de 

aanlevering van persoonsgegevens van de niet aangemelde partij. Toch is er een probleem rond 

deze gegevensaanlevering tussen enkele arrondissementsparketten en Slachtoffer in Beeld. Deze 

parketten willen aan Slachtoffer in Beeld geen persoonsgegevens van het slachtoffer leveren als 

iemand bij de aangifte aan de politie heeft aangegeven geen contact met Slachtofferhulp Nederland 
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te wensen. Hoewel Slachtoffer in Beeld en Slachtofferhulp Nederland verschillende organisaties 

zijn, interpreteert men dit als contra-indicatie om slachtoffers te laten benaderen door Slachtoffer in 

Beeld. Een van de parketten wil in het geheel geen persoonsgegevens aanleveren van slachtoffers 

dus ook niet van slachtoffers die wel benaderd mogen worden door Slachtofferhulp Nederland. 

Deze parketten benaderen daarom betrokkenen eerst zelf (aanvankelijk telefonisch, na onderling 

overleg nu per brief). Hierdoor ontstaat een aantal knelpunten, het meest bij het parket dat alle 

slachtoffers benadert, ongeacht of deze slachtoffers al dan niet bezwaar hebben om bij 

Slachtofferhulp aangemeld te worden: 

- Slachtoffers worden benaderd door iemand van het parket, die uitleg moet geven over de 

inhoud van de slachtoffer-dadergesprekken en vragen van het slachtoffer moet 

beantwoorden, terwijl hij/zij maar marginaal op de hoogte is van het werk van Slachtoffer in 

Beeld. Slachtoffer in Beeld sluit niet uit dat door deze werkwijze aanzienlijk minder 

slachtoffers bereid zijn om deel te nemen aan een slachtoffer-dadergesprek. 

- Door de extra schakel ontstaat een vertraging in de aanmelding bij Slachtoffer in Beeld 

hetgeen ertoe kan leiden dat de aanmeldende partij (de dader) afhaakt omdat het te lang 

duurt voordat de bemiddeling opgestart kan worden. 

- Door deze werkwijze worden mensen dubbel belast (eerst belt iemand van het parket, 

daarna komt de Slachtoffer in Beeld medewerker). 

 

Het is juridisch een lastig punt. Slachtoffer in Beeld zoekt al langere tijd naar mogelijkheden om een 

en ander op te lossen maar dat is nog niet gelukt. 

 

3.3.2 De voorinformatie bij de aanmeldingen 

Door de bemiddelaars zelf wordt het feit dat er duidelijke en goede voorinformatie beschikbaar 

moet zijn als de aanmelding aan hen wordt overgedragen, als belangrijke randvoorwaarde 

genoemd voor een goede uitvoeringspraktijk. Een derde van de 23 geïnterviewde bemiddelaars 

maakt opmerkingen die op dit vlak liggen. Er wordt nog niet altijd aan deze randvoorwaarde 

voldaan. Verschillende keren wordt genoemd dat helder moet zijn wie de dader is en wie het 

slachtoffer. Dat is niet altijd het geval. Ook bij diffuus dader-slachtofferschap zou de positie van 

beide partijen al beter moeten zijn uitgewerkt als een zaak bij de bemiddelaar wordt neergelegd. 

Ook blijkt soms sprake van een ontkennende dader. De bemiddelaar moet dan zelf alsnog een 

aantal dingen nader gaan uitzoeken. De voorinformatie is ook niet altijd compleet wat betreft het 

aantal daders en het aantal slachtoffers op het moment dat de zaak wordt toebedeeld. Een tweede 

dader kan dan bijvoorbeeld onverwacht alsnog in beeld komen. Een zaak zou bij aanmelding al 

beter beschreven moeten worden door de verwijzende instantie. Daarvoor is een goede relatie met 

de verwijzers van belang. De aanmelding moet vervolgens beter beoordeeld worden door het 

centrale kantoor van Slachtoffer in Beeld. Om eventuele nog ontbrekende informatie te achterhalen, 

zou naar de mening van de bemiddelaars, meer menskracht ingezet moeten worden op het 

centrale kantoor in Utrecht. 
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3.3.3 De kwaliteit van de doorverwijzingen vanuit de Raad voor de Kinderbescherming 

De trend die uit de cijfers (zie hoofdstuk 4) naar voren komt, dat de focus duidelijk gericht is op 

jeugdige daders, wordt door de geïnterviewde bemiddelaars (n=23) herkend. Men krijgt inderdaad 

veel aanmeldingen vanuit de Raad. Een ruime minderheid van de geïnterviewde bemiddelaars 

plaatst wel kanttekeningen bij de kwaliteit van deze doorverwijzingen. Zij zijn van mening dat er te 

weinig doorgevraagd wordt op de motivatie van de jongeren. Men maakt opmerkingen als: 

- “Bij de Raad wordt er tussen neus en lippen door gevraagd of de dader zijn excuses wil 

aanbieden. Hierdoor moet de bemiddelaar werken aan de motivatie van de dader”. 

- “In het eerste gesprek vragen ze aan de jongeren of ze „iets‟ met het slachtoffer willen en als 

dat positief beantwoord wordt, wordt er gelijk doorverwezen”. 

- “Bij de Raad voor de Kinderbescherming krijgen jeugdigen een lang en intensief gesprek dat 

bepalend is voor het vervolg van de jeugdige. Als er dan een vraag komt of de jeugdige 

excuses wil aanbieden aan het slachtoffer, durft hij of zij bijna geen nee meer te zeggen. Als 

de bemiddelaar dan contact opneemt met de jongere en dan wil de jongere ineens niet 

meer”.
20

 

 

Bemiddelaars die een vergelijking maken met andere verwijzers wijzen erop dat aanmeldingen van 

andere verwijzers (Jeugdreclassering, Reclassering Nederland, Justitiële Jeugdinrichtingen (met 

name Teijlingereind)) beter onderzocht zijn. Er is daardoor meer bekend over de motivatie van de 

jongeren om deel te nemen. Er is ook vaker sprake van een intrinsieke motivatie bij deze jongeren. 

Ook verwijzingen vanuit Slachtofferhulp Nederland worden inhoudelijk beter genoemd, omdat er 

sprake is van een duidelijke omschrijving van de motivatie van het slachtoffer om deel te nemen. 

 

3.3.4 De achterblijvende verwijzingen vanuit Slachtofferhulp Nederland 

Slachtofferhulp Nederland is een achterblijvende verwijzer. Vanuit het kantoor is daarom 

aangegeven meer in te zetten op voorlichting bij Slachtofferhulp Nederland. Verschillende 

bemiddelaars geven expliciet aan dat van de extra voorlichting bij Slachtofferhulp Nederland niet 

verwacht hoeft te worden dat er meer verwijzingen zullen komen. Er wordt al veel voorlichting 

gegeven. Een bemiddelaar geeft bijvoorbeeld aan het afgelopen jaar 10 keer voorlichting te hebben 

gegeven bij Slachtofferhulp Nederland. Men verwacht meer effect van andere benaderingen.  

 

Genoemd zijn: 

- Het aanbod van slachtoffer-dadergesprekken komt inmiddels standaard aan de orde in het 

merendeel van de achtbijeenkomsten van de basistraining voor nieuwe medewerkers van 

Slachtofferhulp Nederland. Men ziet hier in de praktijk al effect van. De nieuwe, 

                                                   
20

 We zien overigens niet terug in de registratiegegevens dat jongeren die aangemeld worden door de Raad vaker voortijdig 

afhaken (zie hoofdstuk 4). 
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jongerevrijwilligers van Slachtofferhulp Nederland staan meer open voor het aanbod van 

Slachtoffer in Beeld.
21

 

- De mond tot mond reclame van vrijwilligers van Slachtofferhulp Nederland die positieve 

ervaringen hebben opgedaan met Slachtoffer in Beeld. Men vraagt daarom expliciet aan de 

vrijwilligers van Slachtofferhulp Nederland om hun eigen ervaringen in te brengen binnen 

intern overleg. 

- Versterking van de afstemming en samenwerking tussen Slachtoffer in Beeld en 

Slachtofferhulp Nederland. Hiervoor worden verschillende ingangen genoemd: (1) de 

Slachtofferhulp Nederland medewerker een grotere rol geven bij de voorbereiding 

(meevragen naar het voorbereidend gesprek, mits het slachtoffer dit goed vindt) (2) meer 

aandacht voor de rol van Slachtofferhulp Nederland bij de nazorg (3) uitbreiding van de 

terugrapportage: niet alleen naar de vrijwilliger maar ook naar de teamleider en niet alleen op 

het einde maar ook tussentijds, en ook via aanwezigheid van de bemiddelaar bij interne 

werkbesprekingen van Slachtofferhulp Nederland. 

 

3.3.5 De politie als verwijzer 

Verschillende bemiddelaars geven aan dat de tijdsspanne tussen datum delict en datum 

aanmelding bij Slachtoffer in Beeld voor de jonge daders (met relatief lichte delicten) vaak te groot 

is. Zij vinden dat Slachtoffer in Beeld er sneller bij moet zijn. Om dit te bereiken zou ook de politie, 

bij het opmaken van de aangifte, al door moeten kunnen verwijzen, vinden de meeste 

bemiddelaars. Deze opvatting wordt in het groepsgesprek dat met de zeven vaste bemiddelaars is 

gehouden, unaniem bevestigd. Een verwijzing zou, mits goed voorbereid, direct kunnen gebeuren 

na het verhoor. De politie wordt dan aanspreekpunt voor Slachtoffer in Beeld. Men merkt in de 

praktijk ook dat sommige jeugdige daders zelf bij de politie of binnen een jeugdinrichting aangeven 

dat ze graag contact willen met het slachtoffer om bijvoorbeeld excuses aan te bieden. Politie en 

medewerkers van een JJI zouden daar meer alert op moeten zijn. Ook bij zedenzaken (binnen de 

politie) liggen vele mogelijkheden volgens verschillende vaste bemiddelaars. “Zo‟n jongen heeft 

vaak geen enkel idee wat hij een meisje heeft aangedaan...”, aldus een van deze bemiddelaars. 

Een groot deel van de bemiddelaars benadrukt dat er op dit moment nog te weinig aandacht is bij 

de politie voor het aanbod van een slachtoffer-dadergesprek. De politie houdt het soms zelfs tegen, 

terwijl (de familie van) het slachtoffer er wel gesteld op is, met name bij verkeersongelukken met 

dodelijke afloop, is de ervaring. Men noemt als voorbeeld de veroorzaker van een verkeersongeluk 

die een kaartje aan de familie van het slachtoffer wilde sturen, doch ontmoedigd werd door de 

politieman/vrouw die opmerkte dat de nabestaanden daar niet op zitten te wachten. De 

nabestaanden kunnen dan ten onterechte concluderen dat de veroorzaker er niet mee bezig is 

omdat ze niets van hem/haar horen. 
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 Slachtofferhulp Nederland heeft de basistraining inmiddels teruggebracht naar 6 bijeenkomsten en de informatie over 

Slachtoffer in Beeld uit de basistraining gehaald. 
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3.3.6 De zwaarte van de zaken 

Wat betreft de zwaarte van het delict geldt het selectiecriterium dat er aangifte moet zijn gedaan. 

Ook moet er sprake zijn van tenminste een taakstrafwaardig delict (bv HALT) indien de aanmelding 

vanuit de (minderjarige) dader komt
22

. 

Wat betreft de beoordeling van de zwaarte van de zaken in de praktijk, zijn er duidelijk verschillen 

tussen de bemiddelaars. Sommigen geven aan alleen met jongeren en niet zo zware zaken te 

maken te krijgen. Anderen zeggen dat de zaken zeker niet te licht, eerder redelijk zwaar zijn waarbij 

wordt opgemerkt dat zaken ook zwaar kunnen zijn door de bijkomende problematiek. Genoemd 

wordt als voorbeeld een dader met ADHD en een slachtoffer met autisme. Enkele bemiddelaars 

geven expliciet aan regelmatig zware zaken in behandeling te hebben. Ter illustratie: een van de 

bemiddelaars is momenteel bezig met 3 moorden, 2 ongelukken met dodelijke afloop en een 

groepsverkrachting. Zij benadrukt dat bemiddeling ook bij dit soort zaken over het algemeen goed 

verloopt. Zie voor een voorbeeld van dergelijke zaken case 2 in bijlage 4. 

Wat betreft het onderscheid tussen lichte en zware zaken wordt overigens door verschillende 

bemiddelaars benadrukt dat de omschrijving van het delict niet als objectief criterium gebruikt moet 

worden. Het gaat namelijk om de subjectieve beleving van het slachtoffer/de dader. Wat voor de 

een weinig voorstelt kan voor de ander heel ingrijpend zijn. 

 

Ongeveer de helft van de geïnterviewde bemiddelaars vindt dat ze wel eens te lichte zaken krijgen 

doorverwezen. De frequentie waarmee men dit meemaakt varieert tussen incidenteel tot 

regelmatig. Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat er geen eenduidigheid bestaat over wat „te 

lichte zaken‟ zijn. Een van de bemiddelaars zegt bijvoorbeeld over ruzies op school: “het zijn altijd 

zaken waar aangifte is gedaan en daarom zwaar genoeg voor een slachtoffer-dadergesprek”. Deze 

bemiddelaar benadrukt het positieve effect van dit soort zaken voor de dader: “als zo‟n jongen zijn 

hart kan luchten en goed zijn spijt kan betuigen dan vind ik dat positief”. 

Er zijn echter ook bemiddelaars die vinden dat de school of de ouders dit soort zaken zelf zouden 

moeten afhandelen en dat er steeds sneller aangifte wordt gedaan. Dergelijke zaken worden, naar 

hun mening, door een aanmelding bij Slachtoffer in Beeld ook veel te groot gemaakt. Zij maken 

opmerkingen als: “er zijn bij een simpele vechtpartij soms wel vijf instanties betrokken en dan 

komen wij ook nog eens als mosterd na de maaltijd. Daar zitten ze dan vaak ook helemaal niet op 

te wachten”; “er zijn soms zaken die al vanzelf weer zijn opgelost” en “soms lijkt te worden 

verwezen omdat de verwijzer het wel goed vindt zo‟n gesprekje, zonder de consequenties daarvan 

(zwaarte traject, tijdsinvestering) te beseffen”. 

Als voorbeelden van zaken die te licht worden bevonden, worden genoemd ‟een jongen die 

emblemen van auto‟s had gestolen‟ en „enkele jongeren die een ruit ingooiden, per ongeluk bij een 

huis naast het beoogde huis‟. 
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Uit de interviews komt het beeld naar voren dat het probleem van de te lichte verwijzingen niet in 

alle regio‟s (meer) speelt. Sommigen geven expliciet aan dat zij het effect merken van goede 

voorlichting aan de raadsmedewerkers. Ook signaleren enkele bemiddelaars dat met de uitbreiding 

naar volwassen daders nu al merkbaar is dat de zwaarte van de zaken en van de delicten 

toeneemt. 

 

Er wordt verschillend omgegaan met de te lichte zaken. Vaak wordt pas gaandeweg duidelijk wat er 

precies aan de hand is. Sommige bemiddelaars zeggen dit soort zaken niet in behandeling te 

nemen, anderen geven aan dat je een dergelijke zaak niet meer kunt afwijzen als je hem eenmaal 

hebt binnengekregen. Er is ook geen criterium op basis waarvan je dit soort zaken kunt afwijzen 

zolang aan de indicaties is voldaan. Een van de bemiddelaars zegt het als volgt: “zeker als een 

jongen ook al een taakstraf heeft gekregen, wie ben ik dan om te zeggen dat ik de zaak niet 

accepteer”. Een deel van dit soort zaken eindigt overigens voortijdig omdat de dader niet reageert 

op de uitnodiging van de bemiddelaar of het probleem al is opgelost. 

Ook in dit verband pleit een aantal bemiddelaars voor betere selectie aan de poort (naast continue 

voorlichting aan de Raad voor de Kinderbescherming). 

 

3.4 Evaluatie randvoorwaarden 

 

De belangrijkste randvoorwaarden voor een goede uitvoeringspraktijk zijn achterhaald op basis 

van: (1) de analyse van schriftelijke bronnen, (2) de interviews die zijn gehouden met de 

medewerkers van het centrale kantoor (n=3) en de bemiddelaars (n=23) en (3) het groepsgesprek 

met de 7 vaste bemiddelaars. De volgende randvoorwaarden zijn nader beschreven: 

- het profiel van de bemiddelaar en de mogelijkheden om voldoende werkervaring op te doen; 

- het aanbod en de kwaliteit van de interne scholing; 

- de inwerkprocedure en de intervisie; 

- de financiële honorering en de aanwezigheid van faciliteiten; 

- bewaking van de kwaliteit van het werk. 

 

Voorafgaand aan de bespreking van de verschillende voorwaarden kan in het algemeen 

geconcludeerd worden dat uit de interviews naar voren komt dat de randvoorwaarden en dus de 

professionaliteit van de uitvoeringspraktijk sinds begin 2009 sterk zijn verbeterd. In relatief korte tijd 

zijn er op een breed vlak verbeteringen doorgevoerd. Men noemt: de verbeterde kwaliteit van de 

sollicitatieprocedure, de inwerkprocedure voor nieuwe freelancers, de intervisie, het beleid ten 

aanzien van scholing en training, de uitbreiding van het aantal opleidingsmodules, het huidige 

kwaliteitsniveau van de handleiding en het nieuw ontwikkelde Handboek interne instructies & 

protocollen met onderwerpen als: veiligheid, privacybescherming, klachtenreglement et cetera.  

Ook de manier waarop de ontwikkeling van de inhoudelijke randvoorwaarden gestalte krijgt vanuit 

het centrale kantoor in Utrecht, wordt positief gewaardeerd. Men prijst de houding van de 

medewerkers van het centrale kantoor: “er komt altijd direct antwoord op vragen” en “er wordt goed 
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geluisterd naar de bemiddelaars”. Ook meer in het algemeen wordt de relatie tussen het 

hoofdkantoor en de regio‟s positief gewaardeerd. 

 

3.4.1 Profiel en beschikbaarheid versus regionale inzet bemiddelaars 

Uit een interne enquête van Slachtoffer in Beeld (2008) uitgezet onder bemiddelaars (respons 

62%), blijkt dat het opleidingsniveau van de bemiddelaars hoog is : 80% heeft HBO niveau, 20% 

heeft WO gevolgd. De gemiddelde leeftijd is relatief hoog (40+). Dat betekent ook dat men veel 

werkervaring heeft. Slechts een enkeling is rond de 30 jaar. Over de herkomst van de bemiddelaars 

kan het volgende gezegd worden: circa een derde komt uit de daderhulpverlening, circa een derde 

uit de slachtofferhulpverlening en een derde vanuit beide of vanuit andere (niet dader- of 

slachtoffer) organisaties. Verder heeft ongeveer een kwart een eigen bedrijf. 

 

Slachtoffer in Beeld is van mening dat bemiddelaars voldoende werkervaring moeten opdoen om 

deskundig te worden en te blijven. Sinds ongeveer een jaar wordt daarom aan nieuwe freelancers 

als voorwaarde gesteld dat zij 10 tot 12 uur per week flexibel beschikbaar moeten zijn
23

. Dit is 

inclusief de deelname aan scholing/intervisie. 

Uit de interviews met bemiddelaars (n=23) blijkt dat 16 van de 23 geïnterviewde bemiddelaars 

(70%) aan het beschikbaarheidscriterium voldoen. Van de 6 geïnterviewde bemiddelaars die in 

2009 zijn aangesteld, voldoen er 5 aan de gestelde eis. 

In de praktijk lukt het echter (nog) niet om alle freelancers voldoende werk te bieden zodat men de 

gevraagde 10 tot 12 uur per week ook daadwerkelijk kan besteden. In 2008 werd gemiddeld 2,9 uur 

per week besteed aan slachtoffer-dadergesprekken (bron: eigen onderzoek Slachtoffer in Beeld). 

Dit aantal is gebaseerd op freelancers en vaste bemiddelaars. Ook blijkt dat de meeste freelancers 

graag meer willen werken (bron: eigen onderzoek Slachtoffer in Beeld, 2009). 

De situatie lijkt begin 2010 (bij de afname van onze interviews met bemiddelaars) verbeterd. Van de 

23 geïnterviewde bemiddelaars geven er 9 (39%) aan dat zij meer werk aankunnen dan zij nu 

krijgen aangeboden. Hieronder zijn twee bemiddelaars die in de tweede helft 2009 voor Slachtoffer 

in Beeld zijn gaan werken. Zij hebben sinds september 2009 slechts respectievelijk 2 en 5 zaken 

gedaan. Zij merken dat dit onvoldoende is om enige routine in het werk op te bouwen. 

 

Het huidige aantal freelancers is volgens Slachtoffer in Beeld wel nodig voor een goede spreiding 

over het land. Alle freelancers werken in een straal rondom hun woonplaats. Complicerende factor 

is dat de vraag naar slachtoffer-dadergesprekken fluctueert en per regio kan verschillen. 

Verschillende bemiddelaars geven aan graag in een grotere werkgebied te willen werken om aldus 

meer zaken te kunnen doen. Ook wordt de suggestie gedaan om de freelancers ook in te 

                                                   
23

 Dit is mede gebaseerd op ervaringen in het buitenland. Bijvoorbeeld het Duitse model zegt hierover: „Na 300 zaken is een 

bemiddelaar ervaren en heeft hij zijn eigen „handschrift‟ in bemiddelen, 5 zaken per jaar zet geen zoden aan de dijk.’ (Bron: 

Servicebüro für Tater-Opfer-Ausgleich und Konfliktschlichtung, Köln, Duitsland). 
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schakelen bij de voorlichting. Zij beschikken vaak over een eigen netwerk (anders dan de actieve 

verwijzers) dat zij graag beter willen informeren over de activiteiten van Slachtoffer in Beeld. 

 

3.4.2 Het aanbod en de kwaliteit van de interne scholing 

Elke bemiddelaar dient per jaar een bepaald aanbod aan opleiding/intervisie te volgen, te weten: 

minimaal 3 scholingsmodules en 4 tot 5 intervisiebijeenkomsten. 

Het interne scholingsaanbod bestaat inmiddels uit zeven modules: 

- de centrale introductiedag voor nieuwe freelancers; 

- de module dilemma‟s; 

- de module slachtoffer-dadergesprekken (vooral gericht op onpartijdigheid en bemiddelen) 

met veel aandacht voor gesprekstechnieken en oefensituaties; 

- de juridische module waarin het strafrecht wordt belicht vanuit de daderkant en de 

slachtofferkant, met specifieke aandacht voor minderjarigen; 

- de module M.I. (Motivational Interviewing) aangeboden door 2 M.I. gecertificeerde 

medewerkers van de Reclassering; 

- de module pubers gericht op inzicht in de wijze van communiceren van pubers en het leren 

peilen van de motivatie van pubers; 

- de module psychopathologie gericht op (1) het herkennen van contra-indicaties en (2) de 

implicaties van bepaalde stoornissen voor een slachtoffer-dadergesprek. 

 

De laatste twee modules zijn kortgeleden (najaar 2009) toegevoegd aan het aanbod. 

Naast de eigen interne scholingsmodules biedt Slachtoffer in Beeld bemiddelaars de mogelijkheid 

om de 3 daagse opleiding tot coördinator Echt Recht-Conferentie te volgen.
24

 

 

Slachtoffer in Beeld heeft een lange termijnvisie ontwikkeld over een opleiding tot bemiddelaar 

(mede op basis van buitenlandse voorbeelden). Men wil toe naar een opleiding in plaats van 

bijscholing. Deze opleiding is gebaseerd op vier hoofdthema‟s, te weten: (1) juridische en 

sociologische aspecten (2) methodische aspecten, (3) de Slachtoffer in Beeld doelgroep en (4) 

ethische kwesties.  

Bemiddelaars moeten deze opleiding eerst volgen voordat ze aan het werk mogen. Aan deze 

opleiding zou dan ook een certificeringmodel gekoppeld zijn. Voorwaarde voor een opleiding is wel 

dat er een vaste instroom is van nieuwe bemiddelaars. 

 

Alle modules worden geëvalueerd door de deelnemers. De gemiddelde waardering ligt tussen 7.8 

en 8.2. Ook binnen de interviews worden de modules als goed tot zeer goed beoordeeld door bijna 

alle geïnterviewde bemiddelaars. Twee bemiddelaars geven de voorkeur aan de intervisie/het 

oefenen met elkaar en het zien hoe anderen het doen. 
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 Dit is inmiddels gewijzigd. Slachtoffer in Beeld biedt nu aan bemiddelaars een module aan waarin zij getraind worden om 

een Echt Recht-conferentie te organiseren. 



   55 

 

Gezien de verschillen in achtergrond van de bemiddelaars is het begrijpelijk dat de waardering voor 

de afzonderlijke modules wel varieert. Bijvoorbeeld de juridische module bevat voor sommige 

bemiddelaars weinig nieuws terwijl deze voor anderen juist erg leerzaam was. Anderen noemen 

daarentegen bijvoorbeeld weer de module „pubers‟ heel nuttig. Daarnaast noemt men ook de 

contacten met andere bemiddelaars tijdens de moduledagen essentieel: “de boel wordt zo bij elkaar 

gehouden. De scholing heeft daarmee een dubbelfunctie”. 

Enkele opmerkingen en wensen ten aanzien van de scholing worden door verschillende 

bemiddelaars gemaakt. 

- Enkele freelancers, met name de mensen met een eigen bureau, noemen als knelpunt dat zij 

te weinig tijd hebben om aan de verplichte scholing te voldoen. Zij zien meestal wel het nut 

maar kunnen zich onvoldoende vrijmaken. Een enkeling vindt dat men op dit punt overvraagd 

wordt of hoopt op vrijstelling. Ook het feit dat het volgen van de scholing (en de intervisie) is 

doorberekend in het uurloon, en dus niet apart kan worden gedeclareerd speelt voor 

sommigen een rol. Er is geen financiële prikkel om deel te nemen. Dit speelt des te meer bij 

de freelancers die het laatst gestart zijn en nog weinig zaken hebben gedaan. Hier kan het 

evenwicht tussen werk en deskundigheidsbevordering uit balans raken en daarmee dus ook 

de financiële honorering. Dit knelpunt wordt ook door mensen die er zelf geen last van 

hebben als punt van aandacht naar voren gebracht. 

- Een aantal bemiddelaars noemt als wens of aanbeveling dat er vaker een buitenstaander 

wordt ingehuurd voor de scholing. Bijvoorbeeld een mediator of een orthopedagoog. Energie 

van buiten kan verfrissend werken, zo wordt gezegd. 

- Verschillende bemiddelaars geven nadrukkelijk aan dat men hoopt dat het aanbod van 

modules blijft groeien. Er wordt een aantal thema‟s genoemd voor nieuw te ontwikkelen 

modules, te weten: interculturele communicatie, contextueel werken, verdieping van het 

thema neutraliteit, verslaving, ontwikkeling van criminele carrières en omgaan met mensen 

met een verstandelijke beperking. 

- Een paar bemiddelaars pleiten voor meer diepgang bijvoorbeeld in opfrismodules in plaats 

van uitbreiding van het aantal modules. 

 

3.4.3 De inwerkprocedure en de intervisie  

Een nieuwe freelancer wordt bij de start van zijn werkzaamheden gekoppeld aan de vaste 

bemiddelaar in zijn/haar regio. Deze biedt gedurende een half jaar 10 begeleidingsuren, die kunnen 

worden benut bij (als richtlijn) 5 zaken die de freelancers uitvoert. De begeleiding vindt plaats op 

basis van geformuleerde leerpunten, reflectieverslagen, eventueel meelopen in zaken en wordt 

afgesloten met een evaluatiegesprek. 

De nieuw ingevoerde inwerkprocedure wordt alom als een grote verbetering gezien. Voorheen 

moest iedereen het zelf maar uit zoeken, zo wordt er gezegd. In het groepsgesprek dat met de 

zeven vaste bemiddelaars is gehouden, wordt de meerwaarde van het inwerken van nieuwe 

freelancers nogmaals benadrukt. Het is intensief maar er ontstaat wel een band tussen vaste 

bemiddelaar en freelancer. Dit is extra van belang gezien de geïsoleerde positie die inherent is aan 
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een freelance-constructie. Door de band die is ontstaan neemt de freelancer gemakkelijker contact 

op met de vaste bemiddelaar bij vragen en problemen. Ook de intervisie loopt dan beter. 

De nieuwe freelancers die momenteel ingewerkt worden zijn positief over de feedback die zij krijgen 

van hun vaste bemiddelaar. Zij waarderen de toegankelijkheid van de vaste bemiddelaar, de 

snelheid van reactie, de concrete handvatten die zij krijgen aangeboden en het feit dat zij de ruimte 

krijgen om een eigen stijl te ontwikkelen. De enige kanttekening die men plaats is de intensiteit van 

de inwerkprocedure. Het reflectieverslag bijv. vraagt veel tijd en wordt niet altijd nodig of zinvol 

geacht. De inwerkprocedure is nog teveel een eenheidsworst. Het zou meer de opzet van 

maatwerk kunnen hebben afhankelijk van de achtergrond en werkervaring van de freelancer. 

Met het invoeren van intervisie voor alle bemiddelaars is ook een belangrijke randvoorwaarde 

gecreëerd voor een goede uitvoeringspraktijk. De opzet en uitgangspunten van de intervisie en de 

rol van de vaste bemiddelaar bij de intervisie, zijn vastgelegd in het Handboek interne instructies & 

protocollen voor bemiddelaars (versie december 2009). Het is de bedoeling dat elke regionale 

intervisiegroep minimaal vier keer per jaar bijeenkomt. Omdat dit het moment is waarop men elkaar 

treft, is ervoor gekozen om de intervisie (van 1,5 uur) steeds vooraf te laten gaan door een korte 

werkbespreking van maximaal 30 minuten. 

De opzet en achterliggende idee van de intervisie worden door bijna alle bemiddelaars positief 

gewaardeerd. Voor een enkeling is de positie van de vaste bemiddelaar (deelnemer die zelf cases 

inbrengt of begeleider?) of de functie van de verslaglegging naar het centrale kantoor in Utrecht, 

niet geheel duidelijk. Enkele nieuw aangestelde freelancers hebben nog een afwachtende houding. 

Over het algemeen is men echter (zeer) positief. Sommigen waarderen vooral de inhoudelijke 

verdieping van de intervisie, anderen vinden de uitwisseling met collega freelancers het 

belangrijkste pluspunt van de intervisie. 

Uit de interviews komt het beeld naar voren dat de intervisie in 5 van de 9 regio‟s inmiddels goed 

loopt. In de andere regio‟s zijn veelal nog praktische knelpunten aanwezig die een goede uitvoering 

van de intervisie belemmeren. Het gaat dan om het relatief grote verloop van freelancers in de 

regio, waardoor het lastig is om een vaste groep te vormen en/of het kleine aantal (potentiële) 

deelnemers waardoor de intervisiegroep soms maar uit twee personen bestaat of een geplande 

intervisiebijeenkomst wordt uitgesteld. 

Ook het evenwicht tussen enerzijds werkbespreking en anderzijds intervisie wordt door een aantal 

bemiddelaars als knelpunt genoemd. Zij vinden dat er nog teveel aandacht gaat naar het bespreken 

van allerlei (informatieve) zaken. Omdat intervisie specifieke eisen stelt aan de inzet van mensen, 

komt een scherper onderscheid tussen werkbespreking en intervisie de kwaliteit van intervisie ten 

goede, wordt ook gedacht. Een suggestie is ook om de mail meer te benutten voor allerlei 

informatieve zaken of een vorm van intranet op te zetten. Er zijn echter ook bemiddelaars die van 

mening zijn dat een rondje „informatief‟ aan het begin nuttig is en zonder nadelen vooraf kan gaan 

aan goede intervisie. 

Sommige freelancers geven aan dat er naast de intervisie ook meer aandacht moet zijn voor de 

mogelijkheden om direct stoom af te kunnen blazen bij intensieve ervaringen die in het werk 

worden opgedaan. Dat geldt zeker als de zaken zwaarder worden doordat er meer aanmeldingen 

komen vanuit organisaties die met volwassen daders werken. Omdat men solistisch werkt bestaat 

anders de kans op voortijdig opbranden. 
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3.4.4  De financiële honorering en de aanwezigheid van faciliteiten 

Een ruime meerderheid van de bemiddelaars maakt opmerkingen over de financiële vergoeding. Zij 

vinden deze (veel) (te) laag. Sommigen leggen daarbij de relatie met de mediator in de rechtspraak 

die veel meer verdient. Dit geldt met name voor de freelancers met een eigen bureau. In het 

uurtarief zit een component voor vergoeding voor de verplichte deskundigheidsbevordering. Dit 

wordt in de praktijk echter vaak niet als zodanig ervaren of het is niet bekend bij de bemiddelaars. 

Een aantal bemiddelaars heeft daardoor het idee dat de scholing en intervisie in eigen (onbetaalde) 

tijd plaats vindt. Omdat er meer nadruk is komen te liggen op (verplichte) 

deskundigheidsbevordering is het evenwicht tussen werkaanbod en deskundigheidsbevordering en 

dus ook tussen het aantal uur dat besteed wordt aan Slachtoffer in Beeld werkzaamheden en de 

honorering uit balans geraakt volgens een deel van de bemiddelars. Vooral in de beginperiode 

heeft een aantal bemiddelaars het idee dat zij veel zelf moeten investeren en weinig verdienen. Ter 

illustratie: een van de freelance bemiddelaars geeft aan dat hij 50 uur aan Slachtoffer in Beeld 

werkzaamheden (werk én deskundigheidsbevordering) heeft besteed in het eerste half jaar van zijn 

dienstverband. Hij heeft in die tijd twee zaken gedaan (totaal 15 uur). Dat betekent dus 15 uur 

uitbetaling (op basis vastgesteld uurtarief) tegenover 50 bestede uren. 

 

Ook de regeling voor de reiskostenvergoeding wordt bekritiseerd. Dan gaat het met name om het 

feit dat, (anders dan bij reizen met OV) bij reizen met eigen vervoer, het eerste uur voor eigen 

rekening komt. Bemiddelaars moeten soms ver reizen door de grote afstand woonplaats – Utrecht. 

Ook binnen de eigen regio kunnen de afstanden groot zijn en is het vaak lastig of zelfs niet te doen 

om met het OV te reizen. 

Verschillende bemiddelaars geven aan dat men zich goed kan voorstellen dat freelancers afhaken 

wegens de lage financiële honorering (hoewel geen van de geïnterviewde freelancers momenteel 

van plan is om te stoppen). 

Het gestelde maximum van 15 uur per zaak vindt men over het algemeen (te) ruim. Voor de meeste 

zaken volstaat maximaal 10 uur, zo wordt aangegeven. Sommige bemiddelaars zouden liever zien 

dat er met categorieën zaken en een vast aantal uur wordt gewerkt, bijvoorbeeld een categorie 

eenvoudige en een categorie complexe zaken elk met een vast aantal te besteden uur. Nu kan 

iedereen zelf naar eigen inzicht zijn uren schrijven hetgeen tot onderlinge verschillen kan leiden. 

Twee bemiddelaars geven ook aan dat meer differentiatie in type zaken en een passend aantal te 

besteden uren per type zaak, het efficiënt werken stimuleert. Er is nu weinig stimulans om efficiënt 

te werken wegens het (te) ruim gestelde maximum van te besteden uren per zaak. 

 

Verschillende freelancers maken kritische opmerkingen over het ontbreken van gedeelde 

professionele voorzieningen. Als freelancer maak je gebruik van je eigen telefoon, je eigen 

emailadres en je eigen dossiervorming. Men wijst erop dat er geen afspraken zijn over het bewaren 

van dossiergegevens na afronding van een zaak. Bemiddelaars bewaren veel zelf.
25

 Dat alles heeft 
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 Vanuit het Slachtoffer in Beeld-kantoor is men bezig om hiervoor procedures en afspraken te maken: wie bewaart wat, hoe 

lang? Wat gaat naar een centraal archief? 
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geen professionele uitstraling en maakt de organisatie van het werk te kwetsbaar: “een van mijn 

kinderen kan de telefoon opnemen” en “niemand kan meekijken in mijn registratie als ik ziek ben” 

zo wordt er gezegd. Deze bemiddelaars vinden dat elke bemiddelaar zou moeten kunnen inloggen 

op een centraal netwerk voor emailverkeer, centrale registratie en dossiervorming én een telefoon 

van Slachtoffer in Beeld moet krijgen. 

 

Ook over het werken op locatie en het vinden van goede locaties zijn opmerkingen gemaakt. 

Enkele bemiddelaars geven aan voorstander te zijn van een eigen ruimte binnen de regio, waar 

men mensen kan ontvangen en het gesprek tussen dader en slachtoffer kan organiseren. 

Momenteel wordt het voorbereidend gesprek bij de mensen thuis gehouden. Dat is voor de meeste 

bemiddelaars geen probleem of het wordt zelfs positief gewaardeerd („het slachtoffer/de dader stelt 

dat vaak op prijs‟). Enkele bemiddelaars vinden echter dat zij daarmee te veel in het privédomein 

van mensen binnendringen. Zij zouden mensen liever uitnodigen om naar de eigen regionale 

werkplek te komen. 

Het vinden van een goede locatie voor het gesprek tussen slachtoffer en dader wordt vaker als 

knelpunt genoemd. Dat geldt met name voor de freelancers die nog niet zo lang werkzaam zijn voor 

Slachtoffer in Beeld. Zij geven aan relatief veel tijd kwijt te zijn met het zoeken naar geschikte 

ruimtes en het onderhandelen over de prijs. Dit zou centraal vanuit Utrecht geregeld moeten 

worden, zo wordt gezegd. Een en ander is ook afhankelijk van het eigen werkgebied (wel of niet in 

een grote stad met veel mogelijkheden). De meer ervaren bemiddelaars maken gebruik van 

verschillende soorten ruimtes. Genoemd worden: de kerk, het buurthuis, het veiligheidshuis, 

slachtofferhulp, het wijkcentrum, het politiebureau. Bij de laatst genoemde locatie heeft men wel 

bedenkingen. De verhoorkamer die dan gebruikt wordt, kan nare associaties oproepen voor de 

dader en heeft alleen maar mogelijkheden om tegenover elkaar te zitten. 

 

3.4.5 Bewaking van de kwaliteit van het werk 

Geïnterviewde medewerkers van het centrale kantoor in Utrecht zijn van mening dat het redelijk lukt 

om zicht te houden op het functioneren van de freelancers. Uitgangspunt is zoveel mogelijk een 

open sfeer te creëren tussen het centrale kantoor en de regio‟s. Er zijn ook verschillende ingangen 

om zicht te houden op de uitvoeringspraktijk: 

- Verwijzers/slachtoffers/daders bellen zelf direct naar het centrale kantoor in Utrecht met 

vragen/klachten. 

- De betreffende bemiddelaar belt zelf met bepaalde vragen/opmerkingen waaruit je kan 

afleiden dat er iets niet klopt. 

- De vaste bemiddelaar neemt contact op met het centrale kantoor over het functioneren van 

een freelancer. 

- Via de verslagen van de intervisie. 

- Via deelname van de freelancers aan de moduledagen. 
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Ook wordt er jaarlijks een evaluatiegesprek gehouden met elke bemiddelaar. Deze gesprekken 

hebben een tweezijdig karakter. Slachtoffer in Beeld kan haar nieuwe beleid duidelijk maken en de 

bemiddelaars voeden het centrale kantoor met praktijkervaringen vanuit het veld. 

Bij de bemiddelaars zelf bestaat over het algemeen het idee dat er weinig zicht is op de kwaliteit 

van het werk dat de bemiddelaar biedt. De intervisie is daarvoor te beperkt/te oppervlakkig en 

bovendien afhankelijk van wat een bemiddelaar zelf inbrengt. De mogelijke blinde vlekken van een 

bemiddelaar komen dus ook via de intervisie niet naar voren. 

In het groepsgesprek met de vaste bemiddelaars is in dit verband expliciet gevraagd hoe men het 

model van het werken met freelancers beoordeelt. Zij onderkennen de nadelen: “men ziet elkaar te 

weinig”, “er is meer verloop dan bij een vast dienstverband” en “freelancers gaan eerder hun eigen 

gang, ze hebben minder binding met de organisatie”. Men vindt deze zwakke punten echter niet 

dermate ernstig dat het model van werken met freelancers losgelaten zou moeten worden. De 

vaste bemiddelaars verwachten bovendien dat met de nieuwe inwerkprocedure de genoemde 

nadelen deels worden opgelost. 

 

Tijdens de individuele interviews worden verschillende suggesties gedaan om het zicht op de 

kwaliteit van het werk te verbeteren. Het meest genoemd wordt de suggestie van een meer 

inhoudelijke verslaglegging in plaats van het huidige afsluitformulier. Sommige bemiddelaars geven 

aan nu reeds zelf systematisch en transparant voor anderen bij te houden wat men doet en hoe 

men dit doet. Er zijn echter nog geen richtlijnen ten aanzien van de dossiervorming waardoor 

iedereen hier zijn eigen invulling aan kan geven. Vaste richtlijnen of nog beter een gezamenlijk 

digitaal systeem voor verslaglegging geeft inzicht in waar iedereen mee bezig is en biedt ook 

mogelijkheden om elkaars werk over te nemen bij langer durende uitval van een bemiddelaar.  

 

Ook het op dit moment lopende eigen onderzoek van Slachtoffer in Beeld naar de effecten van 

slachtoffer-dadergesprekken met een voor - en nameting onder deelnemers, wordt door sommigen 

genoemd. Zij verwachten dat dit onderzoek ook informatie oplevert over de kwaliteit van de 

uitvoeringspraktijk. 

Een enkeling doet de suggestie om standaard onderzoek te gaan doen naar de tevredenheid van 

deelnemers. Een paar bemiddelaars vinden dat Slachtoffer in Beeld haar visie en uitgangspunten 

nog onvoldoende heeft geëxpliciteerd. Daardoor ontbreekt het aan handvatten om de kwaliteit te 

toetsen. 

Er zijn ook enkele bemiddelaars die voorstellen dat de bemiddelaars met elkaar gaan meelopen of 

dat er opnames gemaakt worden van een gesprek tussen slachtoffer en dader ten behoeve van de 

intervisie. De animo hiervoor is echter niet groot. De redenering is vooral dat het wel goed kan zijn 

voor de organisatie maar de bemiddelaar die dit voorstelt vindt het voor zichzelf niet echt nodig. 

Aan de andere kant blijkt ook uit de interviews dat sommigen wel graag wat kritischer bevraagd 

zouden willen worden over hun werkzaamheden, door het centrale kantoor in Utrecht. Bijvoorbeeld 

naar aanleiding van de tijdsregistratie of het afsluitingsformulier. Een vraag als “je deed erg lang 

over deze zaak, was er iets bijzonders aan de hand?” wordt gezien als een blijk van betrokkenheid 

en niet als controle. 
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De huidige positionering van de vaste bemiddelaar als schakel tussen het centrale kantoor in 

Utrecht en de freelancer is nog in ontwikkeling. Er wordt verschillend over gedacht. Sommige 

freelancers willen met vragen het liefst direct met Utrecht contact blijven opnemen, anderen (met 

name de nieuwe freelancers) maken graag gebruik van de vaste bemiddelaar als vraagbaak. 

Daarnaast willen zij ook graag andere collega‟s kunnen raadplegen maar daar liggen nog drempels 

zolang men die collega‟s niet goed genoeg kent. 

Ook de formele positie van de vaste bemiddelaar is nog in ontwikkeling. Sommige vaste 

bemiddelaars benadrukken hun gelijkwaardigheid ten opzichte van de freelancers (dus geen 

hiërarchie) als het gaat om de bewaking van de kwaliteit van het werk. Zij zien voor zichzelf vooral 

als rol om het centrale kantoor te informeren over eventuele bedenkingen bij het functioneren van 

een freelancer. Anderen zien voor zichzelf een meer actieve rol waarbij de volgende stapsgewijze 

aanpak wordt geschetst (1) de betreffende freelancer zelf aanspreken (2) hem/haar stimuleren om 

de betreffende casus in de intervisiegroep in te brengen (3) de betreffende freelancer stimuleren 

om zelf contact op te nemen met het centrale kantoor in Utrecht en (4) de bedenkingen zelf melden 

in Utrecht. 

 

3.5 Samenvatting en conclusie 

 

Interne implementatie 

Slachtoffer in Beeld heeft hard gewerkt aan de interne implementatie van de slachtoffer-

dadergesprekken, met name het laatste anderhalf jaar. Dit blijkt zowel uit de producten die zijn 

gemaakt (handleiding, protocollen, richtlijnen) als ook uit de interviews die met de bemiddelaars zijn 

gehouden. Deze laatsten constateren onder andere dat nu veel meer is vastgelegd, terwijl nieuwe 

bemiddelaars het in de beginperiode maar zelf uit moesten zoeken. Ook de communicatie tussen 

het centrale kantoor en de regio‟s wordt positief gewaardeerd. Er wordt goed geluisterd naar wat er 

in het veld speelt. Uitgangspunt is ook dat producten doorontwikkeld worden in samenspel met de 

bemiddelaars. 

Sinds de start van de uitvoering van slachtoffer-dadergesprekken door Slachtoffer in Beeld ruim 

drie jaar geleden is er dus al veel bereikt. We noemen de handleiding waarin de werkwijze is 

vastgelegd en het Handboek interne instructies & protocollen waarin onder andere de 

inwerkprocedure, de intervisie en de verplichte interne scholing zijn vastgelegd. 

 

Uit de interviews komt ook een aantal knelpunten/aandachtpunten naar voren. Dan gaat het om: 

- Met name nieuwe freelancers krijgen niet altijd de kans om voldoende werkervaring op te 

doen. 

- De hoogte van de financiële vergoeding voor de freelancers in het algemeen en specifiek de 

huidige opbouw van het uurloon waarin een opslag voor deskundigheidsbevordering is 

verdisconteerd. 

- Meer maatwerk bieden binnen de inwerkprocedure (zonder aantasting van de 

uitgangspunten). 

- De intervisie komt nog niet in alle regio‟s goed uit de verf. 
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- Het faciliteren van de freelancers: er zijn te weinig voorzieningen, dit maakt het werk 

kwetsbaar, heeft geen professionele uitstraling en draagt bij aan de geïsoleerde positie van 

de freelancers. 

- Er bestaan geen richtlijnen voor de dossiervorming. De huidige dossiervorming biedt 

daardoor onvoldoende zicht op (de kwaliteit van) de uitvoering van de werkzaamheden die 

een bemiddelaar verricht en onvoldoende mogelijkheden (in voorkomende gevallen) voor 

interne overdracht van werkzaamheden. 

- De organisatie van locaties voor de bemiddelingsgesprekken kan wellicht beter centraal 

geregeld worden. 

- De positionering van de vaste bemiddelaar als schakel tussen het centrale kantoor en de 

freelancers (in het kader van de kwaliteitsbewaking) behoeft nadere uitwerking. 

 

Externe implementatie 

De implementatie van slachtoffer-dadergesprekken bij de drie actieve verwijzers verloopt 

moeizamer dan de interne implementatie. Slachtoffer in Beeld is daarvoor ook afhankelijk van 

externe partijen. Men heeft deze partijen actief betrokken bij de implementatie via de 

implementatiegroep. Dit heeft geleid tot ondertekening van een soort convenant waarin afspraken 

rond aanmelding en verwijsprocedures zijn vastgelegd. De feitelijke uitvoering van de afspraken 

laat echter nog te wensen over. De mogelijkheden om de monitorgroep (de opvolger van de 

implementatiegroep) in te zetten bij het stimuleren van de actieve verwijzers, blijken in de praktijk 

beperkt. Er is ook niet altijd een goede relatie binnen een regio tussen Slachtoffer in Beeld en de 

actieve verwijzers (Slachtofferhulp Nederland, Raad voor de Kinderbescherming en 

Jeugdreclassering). 

 

Er wordt een aantal knelpunten genoemd door betrokken partijen. De vertegenwoordigers van de 

actief verwijzende organisaties noemen met name: de weerstanden bij de medewerkers van 

Slachtofferhulp Nederland, de moeilijke inpasbaarheid in de procedures bij Slachtofferhulp 

Nederland, onvoldoende terugkoppeling vanuit Slachtoffer in Beeld, het ontbreken van goede 

condities bij de Raad voor de Kinderbescherming om een jongere te informeren en te motiveren en 

onvoldoende bekendheid van het aanbod van Slachtoffer in Beeld bij een aantal organisaties.  

Bemiddelaars en vertegenwoordigers van het centrale kantoor in Utrecht noemen deels dezelfde 

knelpunten, namelijk de kwaliteit van de aanmeldingen vanuit de Raad voor de Kinderbescherming 

en de achterblijvende aanmeldingen vanuit Slachtofferhulp Nederland. Voor dit laatste knelpunt 

zoeken ze niet (alleen) de oplossing in meer voorlichting maar doen ze ook verschillende andere 

suggesties voor verbetering. Verder noemen zij ook als knelpunt/aandachtspunt: de 

gegevensuitwisseling bij aanmelding en de aanmeldinformatie, de wens om de politie actief te 

betrekken als verwijzer en de relatieve zwaarte van de zaken. 

 

Slachtoffer in Beeld richt zich in de praktijk op een actieve benadering van zowel slachtoffers als 

daders. Dat levert een bepaald spanningsveld op. Het onderzoek laat zien dat beide groepen deels 

om verschillende stimulerende maatregelen vragen. De aanmelding van daders kan bevorderd 

worden door de tijd tussen het plegen van het delict en de aanmelding bij Slachtoffer in Beeld te 
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verkleinen (meer lik op stuk). Alle vaste bemiddelaars pleiten er daarom voor dat ook de politie als 

vaste verwijzer van jeugdige daders gaat fungeren. Bij veel slachtoffers ligt het gebeuren dan nog 

te vers in het geheugen. Het moment van eerste opvang van het slachtoffer door Slachtofferhulp 

Nederland wordt juist minder geschikt geacht om een doorverwijzing naar Slachtoffer in Beeld te 

bespreken. Men zoekt voor slachtoffers daarom eerder naar een later moment van aanmelding. Als 

beide maatregelen worden doorgevoerd dan bestaat het risico dat het minder vaak zal lukken om 

tot een match te komen van een slachtoffer en een dader die beiden bereid zijn om een slachtoffer-

dadergesprek aan te gaan. Een oplossing kan zijn om de mogelijkheid van en slachtoffer-

dadergesprek eerder aan te bieden (aan slachtoffer en dader) maar de uitvoering ervan uit te 

stellen tot een later moment. 
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4 Gerealiseerd bereik 

4.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk gaan we in op het gerealiseerde bereik van het aanbod van Slachtoffer in Beeld. 

Het gaat om de vragen die enerzijds betrekking hebben op de kwantiteit van trajecten (verdeling 

van aantallen) en anderzijds op de kwaliteit (verklaring van verschillen). In de volgende twee 

paragrafen van dit hoofdstuk richten we ons op de vragen van kwantitatieve aard: de verdeling van 

aangemelde en gerealiseerde trajecten over het land (regionaal) en over verwijzende organisaties. 

We baseren ons op de registratiegegevens die Slachtoffer in Beeld sinds 2007 heeft bijgehouden.  

In het tweede deel van dit hoofdstuk geven we een beschrijving vanuit het perspectief van de 

verwijzende organisaties en proberen we de gevonden verschillen tussen verwijzende organisaties 

en regio‟s te duiden. Hiertoe voeren we een analyse uit van een internetenquête waaraan in totaal 

371 professionals van verwijzende organisaties meewerken. Aan de hand van de resultaten van 

deze enquête ontrafelen we in het tweede deel van het hoofdstuk het verwijsproces. Naast inzicht 

in verschillen tussen verwijzers resulteert deze analyse ook in meer inzicht in de factoren die een 

rol spelen bij verwijzingen naar Slachtoffer in Beeld.  

De kwantitatieve informatie (aantallen) in het eerste deel (paragraaf 4.2 tot en met 4.3) richt zich op 

de volgende onderzoeksvragen: 

- Hoeveel gesprekken en andersoortige bemiddelingen worden er jaarlijks uitgevoerd? 

- Hoe is de spreiding van aanmeldingen over verschillende delicten (ook naar zwaarte)? En 

hoe is de spreiding van „tot stand gekomen trajecten‟ over verschillende delicten? 

- Hoe is de spreiding van aanmeldingen over de verschillende verwijzers? En hoe is de 

spreiding van „tot stand gekomen trajecten‟ over de verschillende verwijzers?  

- Hoe is de regionale spreiding van aanmeldingen en hoe is de regionale spreiding van „tot 

stand gekomen trajecten‟? 

- Zijn er bepaalde regio‟s met achterblijvende aanmeldingen? 

 

De kwalitatieve informatie (verklaring van verschillen) in het tweede deel (paragraaf 4.4) richt zich 

op de volgende onderzoeksvragen: 

- Waardoor blijft het aantal verwijzingen vanuit het slachtoffer zo sterk achter bij de 

verwijzingen op initiatief van daders?  

- Wat zijn mogelijke verklaringen voor gevonden verschillen tussen verwijzers, organisaties en 

regio‟s wat betreft aanmeldingen en tot stand gekomen trajecten? En hoe verhouden 

verklaringen op het niveau van organisaties en personen zich tot elkaar? 

- In hoeverre zijn de beoogde „verwijzers‟ op de hoogte van het aanbod en weten zij de weg 

naar Slachtoffer in Beeld? 

- Wat is de oorzaak van achterblijvende aanmeldingen in bepaalde regio‟s? 
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4.2 Bemiddelingen en resultaten in de periode 1 januari 2007 - 19 november 2009 

 

In deze paragraaf schetsen we op basis van een vergelijking van de drie jaren de ontwikkelingen 

wat betreft de aantallen trajecten die voor bemiddeling werden aangemeld (verwijzingen), de 

resultaten (komt contact tot stand?) en het soort contact waarin de bemiddelingstrajecten resulteren 

(de zogenaamde „modaliteiten‟). Verder beschrijven we hoe de aanmeldingen door de jaren heen 

over de verwijzende organisaties waren verdeeld. Ten slotte gaan we in op de aard en ernst van 

delicten waarvoor is verwezen. We vergelijken steeds de jaren 2007, 2008 en 2009. 

Opmerking vooraf 

Voor de analyses in het eerste deel van dit hoofdstuk is een beroep gedaan op de door Slachtoffer 

in Beeld vastgelegde gegevens over slachtoffer-dadergesprekken in de periode 2007 tot en met 

2009.
26

 In de loop van de jaren is de registratie van Slachtoffer in Beeld verbeterd. Ondanks enkele 

verschillen in de manier van registreren is wel een vergelijking van de verschillende jaren mogelijk. 

In het kader hieronder lichten we het belangrijkste registratieverschil toe.  

 

                                                   
26

 In het 2009-bestand ontbreken de laatste zes weken vanwege moment van oplevering. We houden hiermee in de 

beschrijving rekening door de aantallen waar nodig te extrapoleren naar een jaarcijfer.  

Toelichting bij de cijfers 

De eenheid van analyse is een traject van een slachtoffer met een dader, een „slachtoffer-

dadercombinatie‟ dus. In alle jaren geldt dat als er meer dan één dader en/of meer dan één slachtoffer 

betrokken zijn die leiden tot afzonderlijke trajecten, deze afzonderlijk geregistreerd zijn als meerdere 

slachtoffer-dadercombinaties. Maar in 2009 is zuiniger geregistreerd dan ervoor. Voor 2008 werd een 

traject resulterend in een gesprek tussen één dader en drie slachtoffers als drie trajecten geregistreerd. 

Vanaf 2009 is dit één traject. Sinds 2009 worden namelijk bij een verwijzing eventuele andere betrokken 

slachtoffers en daders niet meer apart geregistreerd, maar in hetzelfde bemiddelingstraject. Dit wordt 

overigens alleen gedaan als deze andere personen daadwerkelijke in het traject worden betrokken. Als 

vervolgens zo‟n bemiddelingstraject leidt tot verschillende uitkomsten (bijvoorbeeld een gesprek met het 

ene slachtoffer en een brief voor het andere slachtoffer), dan wordt dit alsnog opgesplitst in de registratie. In 

de jaren vóór 2009 werden andere betrokkenen veel vaker wel apart geregistreerd (bijvoorbeeld. een dader 

heeft: gesprek met eerste slachtoffer, met tweede slachtoffer een briefcontact, met een derde slachtoffer 

bemiddelingspoging en vierde slachtoffer is onvindbaar, dan is dit in de registratie vóór 2009 meestal als 

vier trajecten geregistreerd en in 2009 als twee). Door dit verschil geeft 2009 automatisch een kleiner aantal 

bemiddelingstrajecten te zien dan de jaren ervoor. We houden hier bij de interpretatie van de resultaten 

rekening mee. Zo valt bijvoorbeeld in 2009 een stijging van het aandeel trajecten te verwachten waarin 

contact tot stand wordt gebracht (zie paragraaf 4.2). Bij de beschrijving van de getalsmatige ontwikkeling in 

deze paragraaf gebruiken we naast onze gegevens ook de eigen analyses van Slachtoffer in Beeld als 

aanvullende bron voor een genuanceerde weergave van de groei van slachtoffer-dadergesprekken. Verder 

verwachten we bij de meeste analyses geen al te sterk verstorende invloed van dit verschil in 

registratiewijze. Waar zo‟n verstoring wel kan optreden wordt dit steeds in de tekst vermeld. 
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We zien in paragraaf 4.2 en 4.3 van dit hoofdstuk dat de N, het aantal bemiddelingstrajecten 

waarop de analyse betrekking heeft, tussen de tabellen varieert. Tabel 4.1 geeft het totaal aantal 

bemiddelingstrajecten (in 2007, 2008, 2009). De daarop volgende tabellen zijn gebaseerd op lagere 

en wisselende aantallen (per jaar) omdat steeds van wisselende aantallen trajecten/aangemelde 

slachtoffers of daders een bepaald kenmerk niet is vastgelegd. Deze „onbekenden‟ hebben we 

steeds buiten beschouwing gelaten. 

 

4.2.1 Ontwikkeling van de aantallen 

Eerst gaan we in op de vraag hoe de aantallen bemiddelingstrajecten zich in de loop van de jaren 

in omvang hebben ontwikkeld.  

 

Tabel 4.1 Aantallen bemiddelingstrajecten per jaar (in absolute aantallen) 

 Onderhavig onderzoek: 

registratiebestanden  

Aanvullende bron: eigen analyses 

van SiB 

 Aantal bemiddelingstrajecten Aantal 

afgesloten 

zaken 

Aantal unieke 

delicten in deze 

zaken 

2007 467 441 390 

2008 1093 812 573 

2009  1094
27

 1060 946 

 

We zien in de eerste kolom dat na het startjaar 2007 het aantal van 467 aangemelde 

bemiddelingstrajecten zich verdubbelde in 2008 naar 1093. In het daaropvolgende jaar 2009 lijkt 

het aantal bemiddelingstrajecten vrijwel gelijk te blijven met het jaar ervoor. Maar hier heeft het 

verschil in registratie duidelijk een verstorende invloed op de weergave van de getalsmatige 

ontwikkeling van trajecten. We zien dit als we kijken naar gegevens uit een aanvullende bron. Deze 

gegevens afkomstig uit eigen analyses van Slachtoffer in Beeld zien we In de meest rechter kolom. 

Hier is ter nuancering weergegeven het aantal unieke delicten waarop de bemiddelingstrajecten 

betrekking hebben (derde kolom) en het aantal afgesloten zaken (tweede kolom). Slachtoffer in 

Beeld heeft ten behoeve van eigen analyses hiertoe handmatig alle trajecten in de registratie 

nagelopen. Als we op basis van deze getallen nog eens de groei van de activiteiten van Slachtoffer 

in Beeld bezien op basis van unieke delicten dan zien we tussen 2007 en 2008 een groei van 390 

naar 573 delicten (plus 65%). Vervolgens is er ook tussen 2008 en 2009 sprake van een sterke 

groei: van 573 naar 946 delicten (plus 47%). Ook als we de door Slachtoffer in Beeld zelf 

geanalyseerde afgesloten zaken (tweede kolom) als uitgangspunt nemen is sprake van groei 

tussen 2008 en 2009. Op basis van deze gecorrigeerde cijfers kunnen we dus stellen dat 

                                                   
27

 Dit is een schatting gebaseerd op 968 zaken t/m medio november (extrapolatiefactor 52 wkn/46 wkn = 1,13). 
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Slachtoffer in Beeld elk jaar is gegroeid. We zien dus in de door Slachtoffer in Beeld handmatig 

gecorrigeerde cijfers dat sprake is van voortdurende groei van het aantal trajecten.
28

  

 

4.2.2 Resultaten van bemiddelingstrajecten 

In het registratiesysteem is vastgelegd of en op welke wijze contact tussen betrokkenen is 

gerealiseerd, maar niet wat het precieze resultaat van dit contact was. We spreken niet van een 

succespercentage of van gelukte trajecten, omdat het immers van het inhoudelijke verloop van het 

traject en de beleving ervan afhangt of we daadwerkelijk kunnen spreken van succes.
29

 Toch is de 

mate waarin bemiddelaars erin slagen contact tot stand te laten komen te beschouwen als een 

goede indicator voor succes omdat het doel van de voorziening immers is om dit contact tot stand 

te brengen. En we weten dat bemiddelaars alleen contact tot stand laten komen als ze er na 

grondige voorbereiding van overtuigd zijn dat dit contact effectief kan zijn. Een laatste kanttekening 

die we plaatsen: trajecten die vroegtijdig resulteren in een afwijzing van de andere partij kunnen als 

succesvol worden ervaren bijvoorbeeld als een slachtoffer tevreden is omdat hij het heeft 

aangedurfd contact te zoeken. In de meeste gevallen zijn zaken die leiden tot een afwijzing of 

blijven bij een poging te beschouwen als niet gelukt, maar voor de zuiverheid onthouden we ons in 

de beschrijving zo veel mogelijk van deze kwalificatie. Hoeveel bemiddelingen leiden ertoe dat 

direct of indirect contact tussen betrokkenen tot stand komt? 

 

Tabel 4.2 Resultaat: bemiddelingstrajecten waarin contact tot stand komt (in %) 

 2007 

N=433 

2008 

N=982 

2009  

N=730 

Totaal 

N=2145 

Wel contact 46 42 47 44 

Geen contact (poging/afwijzing) 54 58 53 56 

Totaal 100 100 100 100 

NB:Zoals eerder vermeld, wijken de totalen per kolom (N) af van de aantallen in tabel 4.1. Trajecten waarbij dit kenmerk niet 

is geregistreerd zijn buiten beschouwing gelaten. De geldt voor alle tabellen in paragraaf 4.2 en 4.3.  

We zien in Tabel 4.2 dat het percentage bemiddelingstrajecten waarin contact tot stand kwam door 

de jaren heen in de registratie vrij constant is gebleven. Over de hele periode heeft in iets minder 

dan de helft van de trajecten (44%) de bemiddeling geleid tot contact. Meer dan de helft van de 

bemiddelingen wordt dus voortijdig afgebroken. Bij deze uitkomsten is het nodig een kanttekening 

te plaatsen. We zouden namelijk op basis van de per 2009 veranderde wijze van registreren (zie 

                                                   
28

 We hebben in 2009 ook de nog lopende zaken meegenomen, omdat we anders een veel kleiner deel van de in 2009 

geregistreerde trajecten in de analyses zouden kunnen betrekken. Er waren op het peilmoment medio 2009 immers veel 

zaken nog niet afgesloten. 

29
 In 2009 is overigens wel in het registratiesysteem vastgelegd wat betrokken partijen uit het traject hebben gehaald en in 

hoeverre dit aan hun verwachtingen voldeed. Deze kwaliteitsindicatoren zijn onderwerp geweest van afzonderlijk eigen 

onderzoek van Slachtoffer in Beeld waarover een publicatie nog volgt. Eerste resultaten werden op 12 oktober tijdens het 

landelijk symposium gepresenteerd. 
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kader aan het begin van deze paragraaf) verwachten dat het percentage „wel contact‟ zou 

toenemen.
30

 De lichte stijging tussen 2008 en 2009 (van 42% naar 47%) in de tabel kunnen we 

(deels) hieraan toeschrijven. Of er werkelijk sprake is van meer of minder zaken waarin contact tot 

stand wordt gebracht kunnen we op basis van deze cijfers niet zeggen.  

 

Wat zijn de uitkomsten van bemiddelingstrajecten: tot welke vorm van contact („modaliteiten‟) leiden 

ze? In de volgende tabel zien we een overzicht per jaar van de resultaten van de trajecten. 

 

Tabel 4.3 Uitkomst: verdeling bemiddelingstrajecten over modaliteiten per jaar (in %) 

 2007 

N=433 

2008 

N=982 

2009  

N=730 

Totaal 

N=2145 

Gesprek  26  21  25  23 

Echt Recht  1  2  2  2 

Brief  14  14  13  14 

Pendelbemiddeling  5  5  7  5 

Poging/Afwijzing 
31

  54  58  53  56 

Totaal  100  100  100  100 

 

Eerst kijken we naar het aandeel van de face-to-facegesprekken op het totaal van de trajecten. Iets 

minder dan een kwart van deze trajecten ( 23%) leidt daadwerkelijk tot een gesprek tussen dader 

en slachtoffer. We zien dat het aandeel op het totaal in 2008 is gedaald ten opzichte van het 

startjaar (van 26% naar 21%), maar dat in 2009 weer een stijging optrad naar 25%. In absolute 

aantallen zijn in de periode van 1 januari 2007 tot medio november 2009 in totaal 493 gesprekken 

gerealiseerd. De Echt-Recht conferenties vinden in zeer beperkte mate plaats: in absolute aantallen 

zijn dit er in de drie jaren achtereenvolgens 6, 24 en 17.
32

 Het aandeel van indirecte bemiddelingen 

(brief- en pendelbemiddeling gezamenlijk) ligt op 19% van het totaal. De mate waarin 

bemiddelingstrajecten resulteren in het schrijven van een brief is door de jaren heen zeer constant 

gebleven (14%), hetgeen ook geldt voor de pendelbemiddelingen (5 à 7%).
33

 In een aanzienlijk deel 

                                                   
30

 De betrokkenen worden immers niet meer per traject afzonderlijk geregistreerd en de kans dat contact in een bepaalde 

zaak met één van meerdere slachtoffer-dadercombinaties tot stand komt is groter dan dat dit lukt met elke afzonderlijke 

combinatie. 

31
 Poging: een van beide partijen geeft in de voorbereidende fase aan geen behoefte aan contact te hebben (nadat de 

bemiddelaar contact heeft gelegd). Alle andere gevallen die niet tot contact leiden zijn afwijzingen. Vóór 2009 werd 

gesproken van een poging als geen contactgegevens werden achterhaald of reactie uitbleef van een partij. Vanaf 2009 is dit 

geregistreerd als afwijzing. Beide categorieën zijn samengevoegd zodat dit registratieverschil geen invloed heeft op de 

weergave in de tabel. 

32
 Let wel: dit betreft het aantal afzonderlijk geregistreerde trajecten. Omdat dit deels slachtoffer-dader combinaties betreft 

die leiden tot een gezamenlijke conferentie ligt het totaal aantal conferenties dus slechts op enkele per jaar.  

33
 Met ingang van 1 januari 2009 is de definitie van „pendelbemiddeling‟ enigszins aangescherpt. Voor 2009 werden in een 

beperkt, maar onbekend aantal gevallen ook zaken waarin slechts 1 brief werd geschreven ook als pendelbemiddeling 
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van de gevallen komt het niet tot enige vorm van contact, maar blijft het bij een poging of wordt een 

bemiddeling direct bij de start afgewezen door de wederpartij. Dit ligt voor de achtereenvolgende 

jaren gezamenlijk steeds op meer dan de helft van de trajecten. 

4.2.3 Initiatiefpartij 

Het initiatief lag in het startjaar nog in een derde van de gevallen bij het slachtoffer. 

Bemiddelingstrajecten vonden in de jaren daarna (2008 en 2009) vooral plaats op initiatief van de 

dader (88%). 

 

Tabel 4.4 Verdeling bemiddelingstrajecten naar initiatiefpartij per jaar (in %) 

 2007 

N=442 

2008 

N=1078 

2009  

N=942 

Totaal 

N=2462 

Initiatief dader 66 88 88 84 

Initiatief slachtoffer 34 12 12 16 

Totaal 100 100 100 100 

 

4.3 Kenmerken van betrokkenen en delicten 

4.3.1 Daders en slachtoffers 

Wie worden bij Slachtoffer in Beeld aangemeld? We beschrijven eerst de persoonskenmerken van 

daders en slachtoffers met wie Slachtoffer in Beeld contact heeft gehad, ongeacht of dat uiteindelijk 

geleid heeft tot een vorm van slachtoffer-dadercontact. Van de daders is het merendeel (85%) man, 

terwijl gemiddeld 65% van de slachtoffers man is. Het aandeel mannelijke slachtoffers steeg iets 

tussen 2007 (59%) en 2008 (67%).
34

 In hoeverre hebben zich ontwikkelingen voorgedaan in het 

bereik van verschillende leeftijdsgroepen? 

 

Tabel 4.5 Verdeling leeftijd van de dader per jaar (in %) 

 2007 

N=336 

2008 

N=1020 

2009  

N=927 

Totaal 

N=2283 

<18 jr 59 78 71 73 

18-24 jr 21 10 14 13 

25-39 jr 11 7 8 8 

40-64 jr 8 4 6 5 

65 jr e.o. 1 1 1 1 

Totaal 100 100 100 100 

                                                                                                                                                           

geregistreerd vernemen we in een interview met een ervaren bemiddelaar. Mogelijk is daarom in 2009 daarom sprake van 

een stijging.  

34
 De cijfers over de verdeling naar geslacht zijn gebaseerd op 2007 en 2008 omdat dit kenmerk in 2009 niet in het 

aangeleverde registratiebestand is opgenomen. 
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Het gaat over de gehele periode genomen grotendeels om minderjarige daders (73%). In het eerste 

jaar (2007) was het aandeel minderjarige daders slechts 59%. Na een stijging naar 78% in 2008 

gaat het in 2009 in 71% van de bemiddelingstrajecten om minderjarige daders. We zien verderop 

dat dit verschil samenhangt met een verschuiving tussen verwijzende organisaties. De groep van 

18-24 jarigen betreft over de hele periode 13% van het totaal aantal trajecten; 8% is tussen 25 en 

39 jaar oud. Oudere daders komen nog minder vaak voor. De leeftijd van de dader blijkt samen te 

hangen met de initiatiefpartij. Als het initiatief bij de dader ligt, dan gaat het in 79% van de gevallen 

om een minderjarige dader. In 21% van de gevallen wordt op initiatief van een meerderjarige dader 

een bemiddelingstraject gestart. Maar als het slachtoffer een traject initieert dan gaat het in slechts 

29% van de gevallen om een traject met een minderjarige dader. Initiatieven vanuit slachtoffers 

hebben dus in sterke meerderheid (71%) betrekking op trajecten met daders van 18 jaar of ouder.  

Omdat de jonge daders binnen slachtoffer-dadergesprekken een belangrijke categorie vormen 

gaan we specifieker in op de leeftijdsverdeling binnen deze groep. In totaal zijn over de gehele 

periode 596 daders geconfronteerd met een slachtoffer of is er sprake geweest van een indirecte 

vorm van contact tussen beiden. Zowel 17- als 16-jarigen maken een kwart uit van het totaal aantal 

minderjarigen; 15- en 14-jarigen beiden elk een vijfde deel. En een veel kleiner deel is nog jonger: 

7% is 13 jaar en 3% is 12 jaar of jonger. De totale aantallen minderjarigen die in contact werden 

gebracht met hun slachtoffer groeide van 86 in 2007 naar 275 in 2008. In 2009 gaat het om 235 

minderjarige daders. Bij de interpretatie van deze absolute aantallen moeten we bedenken dat er in 

2009 zuiniger is geregistreerd dan in de jaren ervoor. Het werkelijke aantal daders zal dus 

enigszins hoger liggen en we kunnen uit deze cijfers niet concluderen of van een daling of stijging 

van het aantal minderjarige daders sprake is. Is er een ontwikkeling te zien door de jaren heen? De 

gemiddelde leeftijd van de minderjarige daders is licht gedaald van 15;5 in 2007 naar 15;2 in 2009.  

 

Tabel 4.6 Verdeling leeftijd van het slachtoffer per jaar (in %) 

 2007 

N=269 

2008 

N=909 

2009  

N=864 

Totaal 

N=2042 

<18 jr 31 43 41 41 

18-24 jr 18 15 16 16 

25-39 jr 14 13 15 14 

40-64 jr 30 24 22 24 

65 jr e.o. 7 5 6 5 

Totaal 100 100 100 100 

Onder slachtoffers is ook de grootste groep minderjarig, maar slachtoffers zijn veel gelijkmatiger 

verdeeld over de verschillende leeftijdsgroepen dan daders. We zien in Tabel 4.6 dat onder 

slachtoffers een aanmerkelijk kleiner deel (41%) minderjarig is dan bij de daders. Van de 

slachtoffers is een kwart (24%) tussen 40 en 64 jaar oud. Als we de jaren onderling vergelijken zien 

we dat in 2008 en 2009 een groter deel jonger dan 18 jaar is dan in het startjaar 2007 (31%). 

Verderop zullen we zien dat ook dit verschil samenhangt met een verschuiving tussen verwijzende 

organisaties. 
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Als we hier differentiëren naar de initiatiefpartij dan blijkt dat als daders het initiatief nemen het in 

44% van de gevallen om minderjarige slachtoffers gaat met wie ze contact willen gaan zoeken. Als 

een slachtoffer het initiatief neemt tot contact, gaat het in 29% van de gevallen om minderjarige 

daders. 

 

4.3.2 Aard en ernst delicten 

Om welke delicten gaat het bij slachtoffer-dadergesprekken en hoe zwaar zijn de delicten? Het 

aanbod is bedoeld voor allerlei soorten delicten. Enkele delicten zijn uitgezonderd (huiselijk geweld 

is bijvoorbeeld een contra-indicatie). De ernst van delicten kan van licht tot zwaar uiteenlopen. Ook 

bij verkeersongevallen is het mogelijk een bemiddeling te starten. In de registratie houdt Slachtoffer 

in Beeld bij om wat voor soort delict het gaat. In Tabel 4.7 geven we een overzicht van de aard van 

delicten.
35

 Het aandeel van geweldzaken ligt op 63% en is in de onderzochte drie jaar niet sterk 

veranderd. Vermogensdelicten hebben met 16% een duidelijk kleiner aandeel in de 

bemiddelingstrajecten. Zedenzaken maken maar een heel beperkt deel uit (4%) van de trajecten. 

Verder heeft ook een klein deel van de trajecten betrekking op verkeersongevallen en 

verkeersmisdrijven.
36

 

 

Tabel 4.7 Verdeling van bemiddelingstrajecten naar soort delict per jaar (in %) 

 2007 

N=404 

2008 

N=1090 

2009 

N=968 

Totaal 

N=2462 

Geweld 63 60 66 63 

Zeden 4 3 4 4 

Vermogen 12 20 15 16 

Overig 14 10 7 10 

Verkeer 7 7 8 7 

Totaal 100 100 100 100 

Wat kunnen we uit deze tabel afleiden als het gaat om de zwaarte van delicten? Het lijkt erop dat 

de nadruk ligt op wat zwaardere delicten (meer geweldsdelicten dan vermogensdelicten), maar dat 

de verhouding tussen de drie jaren nauwelijks verschilt. Om dit wat preciezer te onderzoeken 

bekijken we de delicten specifieker. Hoewel geweldsdelicten doorgaans als zwaarder gezien 

worden dan vermogensdelicten loopt de zwaarte immers ook binnen deze categorieën sterk 

uiteen.
37

 Om beter zicht te krijgen op de zwaarte en de spreiding van de verschillende soorten  

                                                   
35

 Bij de indeling van delicten gaan we uit van de standaardclassificatie van het CBS. 

36
 Afgaand op de registratie betreft dit in slechts enkele gevallen verkeersmisdrijven. 

37
 Geweldsdelicten zoals in deze tabel opgenomen betreffen zowel geweld tegen personen als tegen goederen. En deze 

delicten lopen ook uiteen van doodslag tot vernieling. Een vermogensdelict kan zowel betrekking hebben op een relatief 

lichte zaak als een diefstal tot een woninginbraak. 
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delicten geven we in Tabel 4.8 alle delicten weer. In enkele categorieën zien we verschillen tussen 

enerzijds het startjaar 2007 en anderzijds de twee daarna volgende jaren.
38

 Zo zien we dat in 2007 

een veel kleiner (3%) deel betrekking heeft op geweld zonder letsel dan de jaren erna (12% en 

20%). Het aandeel van de categorie „diefstal‟ is in 2007 ook lager (3%) dan de jaren erna (13% en 

11%). Van berovingen en diefstallen met geweld was in 2007 vaker sprake (gezamenlijk 24%) dan 

daarna (9% en 15%). 

 

Tabel 4.8 Verdeling van bemiddelingstrajecten over delicten per jaar (in %) 

 2007 

N=404 

2008 

N=1090 

2009  

N=968 

Totaal 

N=2462 

Geweld zonder letsel 3 12 20 13 

Geweld met letsel/mishandeling/poging doodslag 24 32 25 28 

Doodslag/moord 2 1 1 1 

Bedreiging 4 7 5 6 

Overval 8 3 
15

39
 

3 

Beroving/diefstal met geweld 16 6 11 

Diefstal 3 13 11 11 

Vrijheidsbeneming/gijzeling <1 <1 <1 <1 

Aanranding/verkrachting 4 2 3 2 

Zedendelict overig 1 2 1 1 

Woninginbraak 8 5 3 5 

Oplichting/verduistering 1 1 1 1 

Vernieling/vandalisme/baldadigheid 5 10 4 7 

Verkeersmisdrijf/ongeval met letsel 2 2 4 1 

Verkeersmisdrijf/ongeval dodelijk 5 4 5 5 

Openlijke geweldpleging 6 0 0 1 

Overig 9 <1 3 3 

Totaal 101* 100 101* 100 

*Telt niet op tot 100% door afronding van getallen. 

 

                                                   
38

 We zien hier en verderop steeds verschillen tussen 2007 enerzijds en 2008-2009 anderzijds. De registratieverschillen die 

met name betrekking hebben op 2008 versus 2009 hebben dus maar beperkte invloed. We kunnen hierbij denken aan de 

mogelijk verstorende invloed van het verband tussen delictzwaarte en groepsdelicten. In de zuiniger registratie van 2009 

zouden zware delicten hierdoor ondervertegenwoordigd kunnen zijn. Delicten met meerdere betrokkenen zijn in 2009 in 

vergelijking met de jaren ervoor immers vaker als één traject geregistreerd. Hierdoor zou het aandeel van zware delicten in 

2009 dus groter kunnen zijn dan in de registratie is weergegeven. We verwachten alleen niet dat dit verstorend effect zo 

groot kan zijn dat de cijfers in 2009 in werkelijkheid altijd zo laag zouden zijn als in 2007. 

39
 In 2009 zijn de categorieën „overval‟ en‟ diefstal met geweld/beroving‟ samengenomen in de registratie.  
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Uit deze verschillen kunnen we nog niet direct afleiden of de zwaarte van delicten verschilt tussen 

de jaren. Om dit beter te kunnen beoordelen maken we een tweedeling tussen enerzijds „gemiddeld 

relatief lichtere delicten‟ en anderzijds „gemiddeld relatief zwaardere delicten‟. Als criterium voor het 

schatten van de relatieve ernst hebben we een inschatting gemaakt van de gemiddelde impact van 

zo‟n delict op het slachtoffer. We gaan er hierbij vanuit dat delicten „met letsel‟ en „met geweld‟ 

gemiddeld genomen ernstiger zijn dan „zonder letsel‟. We zeggen erbij „gemiddeld genomen‟, 

omdat we weten dat de variatie in zwaarte ook binnen de categorieën varieert. Als relatief licht 

hebben we gerekend: geweld zonder letsel, diefstal, oplichting en vernieling. De andere 

categorieën delicten zijn beschouwd als zwaarder en daarom geclassificeerd als „relatief zwaar‟.
40

 

Een kleine minderheid van zaken (verkeersongevallen, verkeersdelicten, aanranding en overige 

zedenzaken) is buiten beschouwing gelaten omdat deze niet in één van beide categorieën kan 

worden ingedeeld. 

Tabel 4.9 Verdeling van bemiddelingstrajecten naar zwaarte delict per jaar (in %) 

 2007 

N=310 

2008 

N=1003 

2009 

N=838 

Totaal 

N=2151 

Relatief licht 15 39 41 37 

Relatief zwaar 85 61 59 63 

Totaal 100 100 100 100 

 

Als we in de drie jaren de ontwikkeling van de ernst van zaken bezien, dan blijkt het aandeel van 

relatief lichte delicten gestegen te zijn tussen 2007 en 2008 van 15% naar 39%. In 2009 ligt dit 

aandeel op 41%. Als we terugkijken naar de tabel met afzonderlijke delicten, dan zien we dat het 

verschil vooral gemaakt wordt door de stijging in de categorie „geweld zonder letsel‟. Verder zagen 

we al dat het aandeel berovingen en overvallen in 2009 lager lag dan in 2007. Hoe moeten we dit 

resultaat interpreteren? Allereerst moeten we voorzichtig zijn met het trekken van conclusies omdat 

het gaat om een classificatie die uitgaat van de gemiddelde ernst van verschillende 

delictcategorieën. Verder is bekend dat delicten niet altijd eenduidig worden geregistreerd. Maar 

gezien de flinke afname van het aandeel van zware delicten na het startjaar 2007, kunnen we 

ondanks deze kanttekeningen ervan uitgaan dat het aandeel van relatief lichte delicten na 2007 is 

gestegen. En hoewel we eerder zagen dat het aandeel van geweldsdelicten onder bemiddelings-

trajecten duidelijk groter is dan vermogensdelicten, zien we in deze tabel dat toch nog een ruime 

minderheid van de trajecten de afgelopen twee jaren kan worden geclassificeerd als gemiddeld 

genomen relatief licht. 

 

4.3.3 Verwijzers 

Vanuit welke organisaties werd naar Slachtoffer in Beeld verwezen voor een bemiddelingstraject? 

                                                   
40

 Woninginbraken zijn beoordeeld als „zwaar‟ omdat bekend is dat de impact vaak groot is. 
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Tabel 4.10 Verdeling van bemiddelingstrajecten naar verwijzende organisatie per jaar (in %) 

 2007 

N=407 

2008 

N=1056 

2009 

N=958 

Totaal 

N=2421 

Raad voor de Kinderbescherming 12 55 56 48 

Slachtofferhulp Nederland  32 12 13 16 

Jeugdreclassering 22 17 15 17 

PI/JJI 20 9 7 10 

Reclassering 4 1 2 2 

Politie/OM 8 3 4 4 

Dader of slachtoffer zelf  2 2 2 2 

Totaal 100 99* 99* 101* 

*: Telt niet op tot 100% door afronding van getallen 

We zien dat over de gehele periode genomen de Raad voor de Kinderbescherming voor ongeveer 

de helft van de aangemelde trajecten zorgt; Slachtofferhulp Nederland en de Jeugdreclassering 

leveren respectievelijk 16% en 17% van het totaal aan en de penitentiaire inrichtingen en justitiële 

jeugdinrichtingen gezamenlijk nog eens 10%. Overige categorieën zijn kleiner.
41

 

Als we de ontwikkeling tussen 2007 en 2009 beschouwen valt direct op dat in het eerste jaar de 

verdeling nogal afwijkt en dat er tussen 2008 en 2009 vrijwel geen verschil is. Blijkbaar is de 

verdeling van de stroom verwijzingen vrij constant geworden sinds 2008. In het eerste jaar zorgde 

Slachtofferhulp Nederland voor de grootste aanvoer naar Slachtoffer in Beeld (32%). Dit aandeel 

daalde vanaf begin 2008 sterk (meer dan een halvering) en bleef sindsdien constant (13% in 2009). 

Ook het aandeel van de Jeugdreclassering daalde, maar veel minder sterk (22%  17%). Het 

aandeel van verwijzingen via de gevangenissen daalt van 20% in 2007 naar 7% in 2009.  

 

Tabel 4.11 Aantallen bemiddelingstrajecten naar verwijzende organisatie per jaar (in absolute aantallen) 

 2007 

N=407 

2008 

N=1056 

2009 

N=958 

Totaal 

N=2421 

Raad voor de Kinderbescherming 47 578 540 1165 

Slachtofferhulp Nederland  132 128 127 387 

Jeugdreclassering 91 180 146 417 

PI/JJI 81 98 67 246 

Reclassering 18 10 21 49 

Politie/OM 32 30 37 99 

Dader of slachtoffer zelf  6 17 19 42 

Advocaat 0 15 1 16 

Totaal 407 1056 958 2421 

 

                                                   
41

 In 2009 zijn de eerste elf slachtoffers geregistreerd die zichzelf aanmeldden bij Slachtoffer in Beeld.  



   74 

 

Als we de ontwikkeling in absolute aantallen beschouwen, zien we dat de aantallen verwijzingen 

van de Raad voor de Kinderbescherming tussen 2007 en 2008 vertienvoudigen en daarna constant 

blijven op ruim 500 per jaar. Het aantal verwijzingen vanuit Slachtofferhulp Nederland blijft vrij 

constant in de drie opeenvolgende jaren op ongeveer 130 verwijzingen per jaar. Bij de 

Jeugdreclassering verviervoudigt het aantal tussen 2007 en 2008 en blijft in 2009 op hetzelfde 

niveau als het voorafgaande jaar (circa 170). De verwijzingen vanuit penitentiaire en justitiële 

inrichtingen liggen in elk jaar rond de 80.  

 

4.3.4 Samenhang tussen zwaarte van het delict en verwijzer 

We zagen hiervoor dat na 2007 het relatieve aandeel van Slachtofferhulp Nederland als verwijzer 

flink afnam (de absolute aantallen blijven ongeveer gelijk) en het tegelijkertijd minder vaak om 

relatief zware delicten ging. Om na te gaan of er samenhang bestaat tussen de verwijzer en de 

zwaarte van delicten brengen we in de volgende tabel beide kenmerken samen. We laten in de 

volgende tabel een verdeling naar zwaarte van delicten zien voor de vier grootste verwijzers. 

 

Tabel 4.12 Verhouding tussen zware en lichte delicten bij de vier grootste verwijzers (in %) 

 Raad 

N=1123 

SHN 

N=228
42

 

JR 

N=335 

PI/JJI 

N=232 

Totaal 

N=1918 

Relatief lichte delicten 52 23 28 14 40 

Relatief zware delicten 48 77 72 86 60 

Totaal 100 100 100 100 100 

We zien dat de grootste verwijzer, de Raad voor de Kinderbescherming, in de helft van alle 

trajecten verwijst bij relatief lichte delicten. Dit aandeel ligt bij de andere verwijzers aanmerkelijk 

lager. De verwijzingen van Slachtofferhulp Nederland zijn in een kwart van de trajecten „licht‟ (23%) 

en bij de Jeugdreclassering ligt dit aandeel op 28%. Zoals te verwachten valt zijn delicten relatief 

zwaarder als het gaat om gedetineerde daders, dus als de penitentiaire of justitiële inrichting 

iemand naar Slachtoffer in Beeld verwijst: in 86% zijn het relatief zware delicten en in (toch nog) 

14% van de gevallen betreft het relatief lichte delicten (meest vermogensdelicten). 

Gezien deze samenhang ligt het voor de hand te concluderen dat de verschuiving in de ernst van 

delicten samenhangt met het aandeel van de verschillende verwijzers. Met andere woorden: in de 

beginfase toen Slachtofferhulp Nederland een substantieel deel van de verwijzingen voor zijn 

rekening nam ging het relatief vaker om zwaardere delicten dan de jaren erna toen de Raad voor 

de Kinderbescherming verreweg de meeste verwijzingen ging verzorgen.  

                                                   
42

 We zien dat het aantal cases hier flink lager ligt dan het totaal aantal verwijzingen via Slachtofferhulp Nederland (387). Dit 

komt doordat via Slachtofferhulp Nederland relatief veel verkeersongevallen (127 totaal waarvan 79 dodelijk) worden 

verwezen. Deze zijn hier niet meegerekend omdat het geen delicten betreft. Daarnaast zijn er nog 32 zaken niet meegeteld, 

omdat het delicten betrof die niet zijn meegeteld in de verdeling naar zwaarte (zie paragraaf 4.3.2).  
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4.3.5 Samenhang tussen tot stand komen contact en kenmerken cliënten, delicten en trajecten 

Leiden bemiddelingstrajecten in bepaalde gevallen vaker of minder vaak tot contact als we kijken 

naar geslacht, leeftijd, initiatiefpartij, zwaarte delict, regio of de verwijzende organisatie?  

Het valt op dat een groot aantal kenmerken geen samenhang lijkt te hebben met het al dan niet tot 

stand brengen van contact. Bij het wel tot stand komen van contact maakt het niet of nauwelijks uit 

of een delict licht (in 41% contact) of zwaar (in 45% contact) is; in welke regio de zaak speelt 

(slechts enkele procentpunten verschil); wie het initiatief neemt (dader 46% versus slachtoffer 

44%). Ook maakt het geslacht en de leeftijd van de dader geen verschil.  

Voor enkele andere kenmerken zijn er wel verschillen te zien. We geven deze in Tabel 4.13 weer. 

 

Tabel 4.13 Resultaat bemiddelingstraject en geslacht, leeftijd van slachtoffer (in %) 

 Wel contact 

 

Geen contact 

 

Totaal 

Geslacht slachtoffer    

Vrouw 47 53 100 

Man 40 60 100 

Leeftijd slachtoffer    

< 18 jaar 39 61 100 

18-24 jaar 43 57 100 

25-39 jaar 44 56 100 

40-64 jaar 46 54 100 

 65 jaar  57 43 100 

We zien dat de kans dat contact tot stand komt groter is bij vrouwelijke slachtoffers. Deze kans is 

ook groter naarmate het slachtoffer ouder is. Er blijkt ook enige samenhang te zijn tussen de 

verwijzende organisatie en het al dan niet tot stand komen van een gesprek tussen betrokkenen.  

 

Tabel 4.14 Resultaat bemiddelingstraject en de verwijzende organisatie (in %) 

 Raad 

N=961 

SHN 

N=341 

JR 

N=301 

PI/JJI 

N=206 

Wel contact 

 waarvan direct contact 

 waarvan indirect contact 

40 

 26 

 14 

50 

 37 

 13 

47 

 21 

 26 

48 

 13 

 35 

Geen contact (poging/afwijzing) 60 50 53 52 

Totaal 100 100 100 100 

 

In Tabel 4.14 zien we dat het aandeel van zaken waarin wel contact tot stand komt het laagst is bij 

verwijzingen door de Raad voor de Kinderbescherming (40%). Bij de andere drie verwijzers ligt dit 

aandeel hoger: op ongeveer de helft van de zaken. Vervolgens kijken we ook naar het soort contact 

dat tot stand komt. Verwijzingen vanuit Slachtofferhulp Nederland resulteren het vaakst in direct 

contact, dus een gesprek (37%). Bij de Raad voor de Kinderbescherming is dit in een kwart (26%) 
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van de trajecten het resultaat. Bij verwijzingen door de Jeugdreclassering (21%) en de justitiële 

instellingen (13%) ligt dit percentage lager. Bij laatstgenoemde twee verwijzers leidt een verwijzing 

duidelijk vaker tot een indirecte vorm van contact (brief of pendelbemiddeling). In het algemeen 

kunnen we dus stellen dat trajecten op initiatief van het slachtoffer (via Slachtofferhulp Nederland) 

het vaakst resulteren in een vorm van contact, waarbij dit contact relatief vaker de vorm heeft van 

een gesprek dan wanneer het initiatief bij de dader ligt (overige verwijzers).  

 

4.3.6 Factoren waardoor contact niet tot stand komt 

Waar ligt het aan als een bemiddelingstraject niet tot contact leidt? We hebben een nadere analyse 

uitgevoerd van de pogingen en afwijzingen om hierop meer zicht te krijgen.
43

 In Tabel 4.15 staat 

een overzicht van oorzaken die te achterhalen zijn.  

 

Tabel 4.15 Oorzaken van „geen contact‟ als resultaat van bemiddelingstrajecten per jaar (in %) 

   2007 

N= 233 

2008 

N= 574 

2009 

N= 388 

Totaal 

N=1195 

Dader of netwerk dader wil niet 20 26 18 22 

Slachtoffer of netwerk slachtoffer wil niet 30 45 36 39 

Dader niet te vinden/reageert niet 1 4 17 8 

Slachtoffer niet te vinden/reageert niet 0 2 11 5 

Anders 49 23 18 26 

Totaal 100 100 100 100 

Het valt direct op dat de categorie „anders‟ in 2007 (49%) flink groter is dan de jaren erna. De 

registratie is op dit punt duidelijk verbeterd vanaf 2008. Maar dit maakt dat de we voorzichtig 

moeten zijn om jaren onderling te vergelijken. We kijken eerst naar totalen over de gehele periode. 

We zien dan dat slachtoffers het vaakst degenen zijn die ervoor zorgen dat een traject niet leidt tot 

direct of indirect contact. In 39% van de gevallen willen slachtoffers niet meewerken aan het tot 

stand brengen van contact en in 5% van de gevallen reageert het slachtoffer niet of is het 

slachtoffer niet te traceren. De dader wil niet meewerken in iets minder dan een kwart van de 

gevallen (22%) of is niet te vinden (8%). Over de gehele periode is er bij een kwart van de gevallen 

een „andere‟ niet nader beschreven oorzaak voor mislukken van het traject. Als we deze 

percentages beschouwen dan zien we dat het aandeel waarin daders of slachtoffers überhaupt niet 

reageren of onvindbaar blijken aanzienlijk is: dit is in ieder geval in 2009 een belangrijke oorzaak 

                                                   
43

 Poging: een van beide partijen geeft in de voorbereidende fase aan geen behoefte aan contact te hebben (nadat de 

bemiddelaar contact heeft gelegd). Alle andere gevallen die niet tot contact leiden zijn afwijzingen. Vóór 2009 werd 

gesproken van een poging als geen contactgegevens werden achterhaald of reactie uitbleef van een partij. Vanaf 2009 is dit 

geregistreerd als afwijzing. Beide categorieën zijn samengevoegd zodat dit registratieverschil geen invloed heeft op de 

weergave in de tabel. 
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van mislukken. Als we in 2009 alleen kijken naar de oorzaken die bij daders liggen dan zien we dat 

deze daders even vaak niet willen (17%) als niet reageren (18%).  

Het feit dat oorzaken vaker bij het slachtoffer liggen is niet verwonderlijk gezien het feit dat daders 

veel vaker het initiatief nemen (84%). Maar gezien de sterke oververtegenwoordiging van daders 

als initiatiefnemer tot een bemiddelingstraject verbaast het enigszins dat relatief vaak de dader 

ervoor zorgt dat contact niet tot stand komt. Om dit beter uit te zoeken kijken we wat specifieker en 

maken we een uitsplitsing naar de initiatiefpartij in een bemiddelingstraject.  

 

Tabel 4.16 Oorzaken van „geen contact‟ onderverdeeld naar initiatiefpartij (in %) 

 Initiatief 

dader 

N=984 

Initiatief 

slachtoffer 

N=188 

Totaal 

N=1172 

Dader of netwerk dader wil niet  22 25 22 

Slachtoffer of netwerk slachtoffer wil niet 41 30 39 

Dader niet te vinden/reageert niet 8 7 8 

Slachtoffer niet te vinden/reageert niet 6 2 5 

Anders 23 36 25 

Totaal 100 100 99* 

NB: Het aantal wijkt af van het totaal van tabel 4.15, omdat in 23 gevallen niet geregistreerd is wie het initiatief nam. 

* Telt niet op tot 100% door afronding van getallen 

We bekijken alle trajecten waarin geen contact tot stand komt, dus de gevallen waarin het blijft bij 

een poging of waarin een afwijzing het resultaat is. We zien dat na initiatief van daders in bijna een 

kwart (23%) van de gevallen geen contact tot stand komt, omdat deze dader later aangeeft het toch 

niet te willen. Bijna twee keer zo vaak (41%) wil het slachtoffer geen contact. Als we dit vergelijken 

met het mislukken na slachtoffer-initiatief zien we geen grote verschillen. Dan is afhaken van 

daders in een kwart van de gevallen de oorzaak en zegt een slachtoffer in 30% van de gevallen dat 

hij of zij het traject toch niet wil doorzetten. Nu zijn we geneigd te zeggen dat deze resultaten 

wellicht beïnvloed worden door de relatief grote categorie „anders‟. Deze categorie is groot doordat 

de oorzaak van mislukken in de beginperiode nog niet voldoende adequaat werd geregistreerd. 

Maar als we deze analyse herhalen voor alleen het jaar 2009 (toen was de categorie „anders‟ veel 

kleiner en eenduidiger geregistreerd, dus minder ruis) dan zien we vergelijkbare resultaten. We 

kunnen dus concluderen dat slachtoffers relatief vaker (39%) de oorzaak zijn van het niet tot stand 

komen van contact dan daders, zowel wanneer zij zelf het initiatief nemen als wanneer de dader dit 

doet. Daders haken ook vrij vaak af (22%). Ze doen dit nauwelijks minder vaak als ze zelf het 

initiatief hebben genomen. 

 

4.3.7 Regionale spreiding van verwijzingen 

In deze paragraaf behandelen we de volgende vragen. Hoe zijn de bemiddelingstrajecten verdeeld 

over de regio‟s? Welke regio‟s lopen voorop en in welke regio‟s blijft het aantal trajecten juist 
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achter? Zijn verschillen ook gerelateerd aan specifieke verwijzers? En tenslotte: zijn er regionale 

verschillen in de uitkomsten van de trajecten? 

Slachtoffer in Beeld onderscheidt zeven regio‟s die in grote lijnen de provinciegrenzen volgen. Deze 

regio‟s zijn: 

1. Friesland/Groningen/Drenthe (noord) 

2. Flevoland/Overijssel (noordoost) 

3. Gelderland (midden-oost) 

4. Utrecht/Zuid-Holland-Noord
44

 (midden-west) 

5. Noord-Holland (noordwest) 

6. Zeeland/Zuid-Holland-Zuid 16 (zuidwest) 

7. Noord-Brabant/Limburg (zuidoost) 

De regio is bepaald aan de hand van de plaats van waaruit de verwijzing wordt gedaan, dit is 

meestal het parket waar een zaak is ingeschreven of het kantoor van Slachtofferhulp Nederland 

waar het slachtoffer hulp heeft gezocht.
45

 Door een afwijkende manier van registreren in 2008 zijn 

we genoodzaakt enkele regio‟s samen te nemen ter wille van de vergelijkbaarheid met 2007 en 

2009. Eerst presenteren we de verdeling van trajecten naar regio‟s. 

 

Tabel 4.17 Verdeling van bemiddelingstrajecten naar regio‟s per jaar (in %) 

 
 

2007 

N=440 

2008 

N=1088 

2009  

N=968 

Totaal 

N=2464 

Groningen/Friesland/Drenthe 
Noord/Noordoost 

18 
27 

10 
27 

Flevoland/Overijssel 14 14 

Gelderland  
Midden 

6 
29 

9 
28 

Utrecht/Zuid-Holland-Noord  16 23 

Noord-Holland  Noordwest 13 10 13 12 

Zuid-Holland-Zuid/Zeeland Zuidwest 4 14 8 11 

Noord-Brabant/Limburg  Zuid/Zuidoost 29 20 22 22 

Totaal  100 100 99* 100 

*Telt niet op tot 100% door afronding van getallen 

Allereerst kijken we naar de verdeling van het totaal over Nederland. We zien dat ruim een kwart 

(27%) van de trajecten zich afspeelt in de noordelijke provincies of in Overijssel en Flevoland. Nog 

iets meer (28%) trajecten worden aangeleverd in midden Nederland (Gelderland, Utrecht en Zuid-

Holland-Zuid). Circa 12% in Noord-Holland, 11% in Zuid-Holland-Zuid of Zeeland en ten slotte 

speelt bijna een kwart van de trajecten (22%) zich af in de provincies Noord-Brabant en Limburg.  

Als we kijken we naar de ontwikkeling in de afgelopen drie jaar dan zien we geen grote verschillen. 

Mogelijk is in het noorden en noordoosten sprake van een lichte daling van het aandeel (8 

                                                   
44

 De grens tussen Zuid-Holland-Noord en Zuid-Holland-Zuid ligt op de lijn Rotterdam - Gorinchem. 

45
 In incidentele gevallen wordt hiervan afgeweken, bijvoorbeeld als een bemiddelaar een zaak in behandeling neemt die 

eigenlijk buiten zijn werkgebied ligt. 



   79 

 

procentpunten) en ook in Noord-Brabant/Limburg daalt het aandeel (7 procentpunten). Een stijging 

van vergelijkbare grootte lijkt zich voor te doen in midden Nederland. Het aandeel van het aantal 

trajecten in Zuidwest-Nederland steeg eerst om daarna in 2009 weer te dalen naar 8% van het 

totaal. 

Waar vinden we veel en waar juist weinig verwijzingen? Om hierover uitspraken te kunnen doen, 

dienen we de cijfers idealiter te relateren aan criminaliteitscijfers of aan aantallen zaken die bij de 

verwijzende organisaties in aanmerking komen voor verwijzing naar Slachtoffer in Beeld. Omdat 

beide gegevens niet of niet op provincieniveau beschikbaar zijn, gebruiken we als alternatieve 

referentiegetallen de bevolkingscijfers. Dit geeft houvast om te kunnen aangeven wat „veel‟ en wat 

„weinig‟ is. We dienen wel te bedenken bij de interpretatie dat we de assumptie doen dat het 

potentiële aanbod voor Slachtoffer in Beeld gelijkelijk over het land verdeeld is.
46

 

 

Tabel 4.18 Aantal verwijzingen naar regio per 100.000 inwoners 

  2007 

N=440 

2008 

N=1088 

2009 * 

N=968 

Totaal 

N=2464 

Groningen/Friesland/Drenthe 
Noord/Noordoost 

5 
9 

7 
21 

Flevoland/Overijssel 4 10 

Gelderland  
Midden 

1 
7 

5 
15 

Utrecht/Zuid-Holland-Noord  1 9 

Noord-Holland  Noordwest 2 3 5 13 

Zuid-Holland-Zuid/Zeeland Zuidwest 1 7 4 11 

Noord-Brabant/Limburg  Zuid/Zuidoost 4 6 7 15 

*  Omdat de 2009-aantallen betrekking hebben op de periode t/m medio november zijn deze door toepassing van de factor 

52/46 naar jaartotalen vertaald zodat deze vergelijkbaar zijn met beide voorgaande jaren.  

 

Als we een vergelijking maken tussen de regiototalen over de gehele periode 2007-2009 dan zien 

we dat het meest is verwezen in het noorden en het noordoostelijk deel van Nederland: 21 

verwijzingen per 100.000 inwoners. In het midden van Nederland (dit is Gelderland, Utrecht/Zuid-

Holland-Noord) ligt dit aantal op 15, net als in het zuiden en zuidoosten (Noord-Brabant en 

Limburg). Het laagst ligt het aantal verwijzingen in de regio‟s noordwest (Noord-Holland) en 

zuidwest (Zuid-Holland-Zuid en Zeeland). Hier bedraagt het aantal verwijzingen naar Slachtoffer in 

Beeld respectievelijk 13 en 11 per 100.000 inwoners. Als we de jaren onderling vergelijken dan zien 

we deze verschillen in grote lijnen weer terug. Het valt wel op dat in Utrecht/Zuid-Holland-Zuid in 

het meest recente jaar (2009) het aantal verwijzingen hoog is: 9 per 100.000 inwoners. 

Uit het overzicht van het aantal verwijzingen per regio, kunnen we enkele regio‟s destilleren waarin 

relatief meer en relatief minder verwezen werd. De relatieve uitschieters zijn: in het noorden/ 

noordoosten wordt enigszins meer verwezen en dit geldt in 2009 ook voor Utrecht/Zuid-Holland-

                                                   
46

 Bij de interpretatie moeten we dus nog rekening houden met de bestaande regionale verschillen in het voorkomen van 

criminaliteit. 
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Noord. In Zuid-Holland-Zuid/Zeeland, en in iets mindere mate in Noord-Holland, wordt enigszins 

minder verwezen. 

Het beeld uit voorgaande tabellen blijft nog vrij globaal. Om meer specifiek grip te krijgen op 

vooroplopende en achterblijvende regio‟s beschouwen we de meest recente cijfers (2009)
47

 nu op 

het niveau van de afzonderlijke verwijzende organisaties. We gaan achtereenvolgens in op de 

regionale verschillen bij de drie grootste verwijzers. We noemen steeds de hoogst scorende regio‟s 

en de regio‟s met de minste aantallen verwijzingen. Verder houden we bij de interpretatie rekening 

met grootteverschillen tussen de verschillende onderscheiden arrondissementen/ regio‟s. We doen 

dit door steeds apart naar de G4 te kijken, deze verwachten we wegens het feit dat het de grootste 

steden betreft, bovenaan de lijstjes. We beschrijven de verdeling en zoeken naar uitschieters 

(meest en minst verwijzende regio‟s) per organisatie. Eerst presenteren we de aantallen 

verwijzingen vanuit de Raad voor de Kinderbescherming. 

 

Tabel 4.19 Verdeling van bemiddelingstrajecten via Raad voor de Kinderbescherming naar regio, genummerd van hoog naar 

laag (in absolute aantallen) 

2009: N=636 
48

 

1 Eindhoven 67  12 Groningen 25 

2 Zwolle 64  13 Zutphen 21 

3 Utrecht 54  14 Leeuwarden 19 

4 Den Haag 53  15 Almelo 17 

5 Arnhem 50  16 Breda 16 

6 Haarlem 49  17 Dordrecht 15 

7 Amsterdam 43  18 Roermond 13 

8 Lelystad 27  19 Alkmaar 9 

9 Rotterdam 27  20 Maastricht 9 

10 Den Bosch 26  21 Assen 6 

11 Middelburg 26  Totaal 636 

Subtotaal 486    

 

We zien dat het aantal verwijzingen vanuit de Raad voor de Kinderbescherming het hoogst ligt in 

Eindhoven (67,zuidoost), Zwolle (64, noordoost), Utrecht en Den Haag (54, 53; middenwest) en 

Arnhem (50, middenoost). Ook in Haarlem en Amsterdam zijn de aantallen redelijk hoog (49, 43, 

noordwest). In de G4-stad Rotterdam blijft het aantal steken op 27. Het aantal verwijzingen is het 

laagst (minder dan tien) in Alkmaar (noordwest), Maastricht (zuidoost) en Assen (noord). 

Vervolgens gaan we in op de aantallen verwijzingen vanuit de Jeugdreclassering. 

                                                   
47

 De registratiegegevens van 2008 en 2007 zijn hierin niet betrokken omdat vergelijkbaarheid met 2009 door de wijze van 

registreren beperkt is. 

48
 Voor de analyses waarvan de resultaten zijn weergegeven in deze tabel is een ander registratiebestand geraadpleegd 

waarin ook trajecten, gestart in 2008 maar afgerond in 2009, nog zijn meegenomen. Datzelfde geldt ook voor tabel 4.20 en 

tabel 4.21. 
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Tabel 4.20 Verdeling bemiddelingstrajecten via de Jeugdreclassering naar regio genummerd van hoog naar laag (in 

absolute aantallen) 

2009: N= 173 

1 Den Haag 40  11 Breda 5 

2 Zwolle 27  12 Haarlem 4 

3 Arnhem 18  13 Amsterdam 3 

4 Lelystad 16  14 Eindhoven 2 

5 Groningen 14  15 Leeuwarden 2 

6 Utrecht 10  16 Almelo 2 

7 Roermond 9  17 Middelburg 2 

8 Den Bosch 7  18 Zutphen 1 

9 Maastricht 6  19 Alkmaar 0 

10 Assen 5  20 Rotterdam 0 

Subtotaal 152  Totaal 173 

 

Grote aantallen verwijzingen zien we in de arrondissementen Den Haag (40), Zwolle (27), Arnhem 

(18) en Lelystad (16). Groningen en Utrecht nemen een middenpositie in en in de overige parketten 

zijn de aantallen laag. Deze lage aantallen zijn het meest opvallend in de grotere steden zoals 

Amsterdam (3) en Eindhoven (2). In Alkmaar en Rotterdam zijn in 2009 geen verwijzingen geweest 

vanuit de Jeugdreclassering van Bureau Jeugdzorg. Ten slotte hebben we in tabel 21 de herkomst 

van de verwijzingen van Slachtofferhulp Nederland opgenomen. 

 

Tabel 4.21 Verdeling van bemiddelingstrajecten via Slachtofferhulp Nederland naar regio van hoog naar laag  

(in absolute aantallen) 

 2009 

N= 148 

Slachtofferhulp Nederland Noord 35 

Slachtofferhulp Nederland Zuidoost 29 

Slachtofferhulp Nederland Zuidwest 26 

Slachtofferhulp Nederland Midden 18 

Slachtofferhulp Nederland Noordwest 17 

Slachtofferhulp Nederland Oost 13 

Slachtofferhulp Nederland Haaglanden 10 

Totaal 148 

Het is lastig rekening te houden met grootteverschillen. We zien in de tabel dat de verwijzingen uit 

de drie noordelijke provincies het hoogst zijn (noord). Vanuit de grote regio zuidoost (omvat zowel 

Noord-Brabant als Limburg) komen 29 bemiddelingstrajecten. Vanuit zuidwest (Zeeland plus heel 

Zuid-Holland-Zuid) komen 26 trajecten. We zien verder dat de aantallen verwijzingen uit Noord-

Holland (regio noordwest) en vanuit Overijssel (oost) wat aan de lage kant zijn (respectievelijk 17 

en 13). Tien trajecten spelen zich af in de regio Haaglanden. 
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Nu gaan we vanuit de aantallen per verwijzer voor het jaar 2009 weer terug naar de verdeling over 

regio‟s zoals in Tabel 4.17 gepresenteerd en de regionale verschillen die daar werden 

geconstateerd. We kunnen dan de volgende specificaties formuleren voor de verschillen tussen 

regio‟s: 

Relatief veel verwijzingen: 

- Het relatief grote aantal verwijzingen in de regio‟s Noord en Noordoost komt met name vanuit 

Slachtofferhulp Nederland. Verder springen zowel Zwolle als Lelystad er bij Raad voor de 

Kinderbescherming en de Jeugdreclassering in positieve zin uit en Groningen neemt een 

middenpositie in. We zien in de regio noord dat vanuit Leeuwarden en Assen juist weinig 

verwijzingen komen van zowel de Jeugdreclassering als van de Raad voor de 

Kinderbescherming. 

- In Utrecht/Zuid-Holland-Noord wordt in 2009 vrij veel verwezen. De verwijzingen komen hier 

vooral vanuit de Jeugdreclassering in Den Haag en vanuit de Raad voor de 

Kinderbescherming in Utrecht en Den Haag. De verwijzingen vanuit Slachtofferhulp 

Nederland zijn hier niet hoog of laag te noemen. 

Relatief weinig verwijzingen: 

- In Zuid-Holland-Zuid/Zeeland blijft het aantal verwijzingen enigszins achter. Dit lage aantal 

komt niet zozeer vanuit Slachtofferhulp Nederland, maar we zien dat vanuit de 

Jeugdreclassering van Bureau Jeugdzorg Middelburg vrijwel geen en van de 

Jeugdreclassering van Bureau Jeugdzorg Rotterdam geen verwijzingen komen in 2009. Ook 

het aantal verwijzingen vanuit de Raad voor de Kinderbescherming in Rotterdam is niet heel 

hoog. 

- De verwijzingen in Noordwest zijn in de eerste plaats laag doordat vanuit de 

Jeugdreclassering weinig verwijzingen plaatsvinden in zowel Amsterdam, Haarlem als 

Alkmaar. Bij Slachtofferhulp Nederland liggen de verwijzingen hier ook relatief laag. De Raad 

voor de Kinderbescherming telt juist een vrij groot aantal verwijzingen vanuit Amsterdam en 

Haarlem, terwijl in Alkmaar het aantal verwijzingen duidelijk achterblijft bij de rest. 

 

4.4 Verschillen tussen professionals van verwijzende organisaties 

 

Een van de doelstellingen van Slachtoffer in Beeld was een geleidelijke groei van het aantal 

verwijzingen. Uit de voorgaande paragrafen is gebleken dat de Raad voor de Kinderbescherming 

eerder een onstuimige groei heeft gerealiseerde en Slachtofferhulp Nederland nauwelijks groet 

heeft gerealiseerd. Dit betekent dat verwijzingen vooral plaatsvinden op initiatief van daders vanuit 

de eerste twee organisaties, terwijl minder verwijzingen op initiatief van het slachtoffer - via Slacht-

offerhulp Nederland - plaatsvinden. Het feit dat aanmeldingen vanuit Slachtofferhulp Nederland niet 

gegroeid zijn in de drie onderzochte jaren, vormt dan ook een voor de hand liggende verklaring 

voor het achterblijven van de aanmeldingen van slachtoffers. In deze paragraaf proberen wij een 

antwoord te vinden op de vraag waarom de gewenste groei in het aantal aanmeldingen niet 

gerealiseerd is door Slachtofferhulp Nederland. Ook andere verschillen tussen regio‟s en orga-



   83 

 

nisaties in het proces van aanmelden van cliënten bij Slachtoffer in Beeld komen in deze paragraaf 

aan de orde. Wij richten ons vooral op de respondenten vanuit de drie belangrijkste organisaties, 

Slachtofferhulp Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming en de Jeugdreclassering. 

De belangrijkste bron voor deze paragraaf is de internetenquête voor verwijzers. Voor de manier 

waarop respondenten geworven zijn en voor de verdeling van respondenten over organisaties en 

regio´s en de representativiteit van deze steekproef verwijzen wij naar hoofdstuk 2. We volstaan 

hier met erop te wijzen dat zowel verwijzers als niet-verwijzers de enquête hebben ingevuld, maar 

dat de verhouding tussen beide respondentgroepen geen afspiegeling is van de werkelijke 

verhouding tussen verwijzers en niet-verwijzers.  

Voordat we de resultaten van de enquête presenteren, besteden we eerst aandacht aan de 

ervaringen en opvattingen van bemiddelaars over het bereik van het aanbod van Slachtoffer in 

Beeld zoals die naar voren zijn gekomen in 23 individuele interviews en één groepsinterview met 

bemiddelaars (zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.5).  

 

4.4.1 Ervaringen en opvattingen van bemiddelaars over het bereik (interviews) 

Uit de interviews met bemiddelaars komt naar voren dat men het goed verklaarbaar vindt dat er 

zoveel meer verwijzingen komen van de daderkant dan van de slachtofferkant. Tegenover factoren 

die de verwijzing vanuit de daderorganisaties (Raad voor de Kinderbescherming, 

Jeugdreclassering) en vanuit het daderperspectief bevorderen, staan namelijk factoren die de 

verwijzing vanuit de slachtofferorganisatie (Slachtofferhulp Nederland) en vanuit het 

slachtofferperspectief belemmeren.  

De Raad voor de Kinderbescherming noemt het slachtoffer-dadergesprek specifiek en standaard in 

het contact met de dader. Het aanbod is opgenomen in een checklist van de raadsmedewerker (de 

BARO). Verwijzing komt dus altijd aan de orde. Voor de Raad voor de Kinderbescherming is dit 

simpel te formuleren, bijvoorbeeld: „wil je iets doen richting het slachtoffer‟? De Raad voor de 

Kinderbescherming en de Jeugdreclassering zien in een bemiddeling een pedagogisch aspect en 

de jeugdige daders worden dus actief gestimuleerd. Zij hebben vaak last van wat ze hebben 

gedaan en willen het goed maken. Ook het idee dat slachtoffer-dadercontact positief kan werken in 

het strafproces kan stimulerend werken. Bovendien worden ze erop gewezen door de advocatuur. 

Veel bemiddelaars geven overigens aan dat zij er bij de start van de bemiddeling niet altijd achter 

komen wat de werkelijke motieven van een dader zijn. Soms zegt een dader bijvoorbeeld na de 

strafzitting: „het hoeft van mij niet meer…‟. 

Juist bij jonge daders is een bemiddeling relatief gemakkelijk te realiseren. Hier kan snel effect 

worden bereikt. Deze doelgroep wordt via de Raad voor de Kinderbescherming of de 

Jeugdreclassering goed bereikt. De slachtoffers van deze jonge daders komen veelal niet bij 

Slachtofferhulp Nederland, dus vanuit Slachtofferhulp Nederland is verwijzing van slachtoffers van 

deze jonge daders niet te realiseren. Het is natuurlijk wel zo dat een groot aantal aanmeldingen 

vanuit de daderkant niet per definitie ongunstig is voor de andere partij, de slachtoffers. Via deze 

daders krijgen namelijk even zoveel slachtoffers de mogelijkheid tot een gesprek met hun 

wederpartij. 
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De manier van benaderen is voor Slachtofferhulp Nederland veel lastiger en de meerwaarde voor 

het slachtoffer is minder gemakkelijk aan te geven. Veel bemiddelaars maken opmerkingen over 

het moment waarop Slachtofferhulp Nederland contact heeft met een slachtoffer en de korte duur 

van dit contact. Daders zijn vaak langer in zicht bij de Raad voor de Kinderbescherming en de 

Jeugdreclassering dan slachtoffers bij Slachtofferhulp Nederland. Dus ook op dit punt zijn de 

daderorganisaties in het voordeel. 

 

De ondersteuning vanuit Slachtofferhulp Nederland vindt plaats vrij kort na het delict. De 

begeleiding blijft beperkt tot één face-to-face-contact of kan leiden tot maximaal zes gesprekken in 

een periode van circa twee maanden. Het trauma is ook na twee maanden nog erg vers en het is 

dan vaak nog te vroeg voor slachtoffer-daderbemiddeling. Sommige bemiddelaars vinden dat er 

gewacht moet worden met het aanbieden tot een half jaar of een jaar na het delict. De emoties zijn 

dan gezakt en een slachtoffer-dadergesprek kan dan helpen bij de verwerking. Anderen vinden dat 

elk slachtoffer in principe standaard geïnformeerd moet worden over de mogelijkheid van een 

slachtoffer-dadergesprek. Niet alleen door Slachtofferhulp Nederland, maar volgens sommigen ook 

door de politie. Het slachtoffer moet zelf kunnen beslissen wanneer hij of zij eraan toe is. Het 

slachtoffer kan deze keuze alleen maken als hij of zij op de hoogte is van het aanbod. Maak het 

daarom altijd bespreekbaar, dan kun je ook afspreken om later een folder te sturen, zo is de 

opvatting van deze bemiddelaars. 

Enkele bemiddelaars geven aan dat in hun regio Slachtofferhulp Nederland slachtoffers wel vraagt 

of ze in gesprek willen, maar dat veel slachtoffers dit gewoonweg niet willen. Dit wordt bevestigd 

door een bemiddelaar die zelf vrijwilliger is bij Slachtofferhulp Nederland. Er zijn allerlei 

belemmeringen voor slachtoffers. De eerste reactie van de omgeving is nogal eens „daar ga je toch 

niet mee praten!‟. Verder zijn niet alle zaken bij Slachtofferhulp Nederland geschikt voor een 

slachtoffer-dadertraject, bijvoorbeeld bij incest of huiselijk geweld.
49

 In sommige gevallen is sprake 

van een „gestoorde‟ dader. Ten slotte gaat het vaker dan bij de aanmeldingen vanuit de Raad voor 

de Kinderbescherming om zwaardere zaken. 

 

Maar er zijn ook veel bemiddelaars die aangeven dat het aanbod nog te weinig „tussen de oren‟ van 

de medewerkers van Slachtofferhulp Nederland zit. En men meldt emotionele weerstanden of zelfs 

afwijzing bij de vrijwilligers van Slachtofferhulp Nederland. De dader zit nog veel te weinig in de 

mindset van de slachtofferhulpvrijwilliger. Deze is te sterk gefocust op het slachtoffer. Veel 

vrijwilligers willen hun slachtoffer beschermen, juist ook voor de dader en dus ook voor een 

slachtoffer-dadertraject. Ze zijn ook bang voor strafvermindering ten gevolge van een slachtoffer-

dadergesprek en ze willen niet ten gunste van de dader werken. Ze bouwen een vertrouwensband 

op met hun slachtoffer en zijn bang dat die wordt geschaad als een slachtoffer een slachtoffer-

dadertraject ingaat. 

Vrijwilligers zijn geneigd om te veel voor het slachtoffer te bepalen of een slachtoffer-dadergesprek 

zinvol is. Men merkt op dat deze verwijzers met meer afstand naar het aanbod zouden moeten 

                                                   
49

 Uit recent onderzoek van Slachtoffer in Beeld (2010) blijkt echter dat het aantal zaken bij Slachtofferhulp Nederland dat 

betrekking heeft op misdrijven waarbij Slachtoffer in Beeld een contra-indicatie hanteert, zeer laag is. 
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kijken. Want slachtoffers zien soms aanvankelijk heel erg op tegen contact met de dader. Het is 

dan nodig ze te motiveren om het aan te durven. Voor doorverwijzing is dus een bepaalde distantie 

en professionaliteit nodig en in die zin zijn de Raad voor de Kinderbescherming en de 

Jeugdreclassering met hun professionele medewerkers in het voordeel ten opzichte van 

Slachtofferhulp Nederland die met vrijwilligers werkt. De daderorganisaties zien een slachtoffer-

dadergesprek als goed voor de dader. Bij Slachtofferhulp Nederland is het bewustzijn nog weinig 

ontwikkeld, dat een slachtoffer-dadergesprek ook goed voor het slachtoffer kan zijn. Het wordt nog 

te veel gezien als bedreigend voor een slachtoffer en te weinig als mogelijkheid voor een slachtoffer 

om het eigen herstel te bevorderen. Slachtofferhulp Nederland zou in haar methodiek veel meer 

moeten uitgaan van de veerkracht van mensen, zo stellen de geïnterviewden.  

Er is nog te weinig bekendheid van Slachtoffer in Beeld bij de brede groep van slachtoffers. Veel 

slachtoffers komen helemaal niet terecht bij Slachtofferhulp Nederland en het is onvoldoende 

duidelijk wat Slachtoffer in Beeld voor deze grote groep kan doen. Slachtoffers staan er vaak niet bij 

stil dat er een mogelijkheid is om in contact te treden met de dader. Een aantal bemiddelaars merkt 

op dat veel slachtoffers Slachtoffer in Beeld vereenzelvigen met Slachtofferhulp Nederland en 

benadrukken dat ze al hebben aangegeven geen contact met Slachtofferhulp Nederland te willen.  

Uit de interviews komt ook een aanwijzing dat het anders kan. Een van de vaste bemiddelaars 

geeft aan dat 42% van zijn aanmeldingen van het afgelopen jaar afkomstig was van Slachtofferhulp 

Nederland. Deze bemiddelaar heeft een zeer korte lijn met Slachtofferhulp Nederland, werkt in 

hetzelfde kantoor en zit daar tegenover medewerkers van Slachtofferhulp Nederland. Dit 

persoonlijke contact zorgt zowel voor bekendheid als vertrouwen. 

In hoeverre de hier besproken opvattingen bevestigd worden door de enquête, zal in het vervolg 

van deze paragraaf duidelijk worden. 

4.4.2 Verwijzers en niet-verwijzers 

De enquête is ingevuld door in totaal 371 respondenten. 267 van deze respondenten hebben een 

of meerdere keren verwezen naar Slachtoffer in Beeld, 104 respondenten hebben nooit iemand 

verwezen. In tabel 4.22 is in meer detail aangegeven hoe vaak respondenten verwezen naar 

Slachtoffer in Beeld. Duidelijk is dat de Raad voor de Kinderbescherming relatief de meeste 

verwijzingen op haar naam heeft. Dit beeld komt overeen met het beeld dat uit de 

registratiegegevens in paragraaf 4.2 naar voren komt.  

 

Tabel 4.22 Aantal verwijzingen naar Slachtoffer in Beeld (in %) 

 
JR  

N=61 

Raad  

N=132 

SHN  

N=43 

PI JJI  

N=31 

Totaal  

N=267 

1 keer 48 24 58 61 39 

2 of 3 keer 46 29 30 19 32 

4 tot 10 keer 7 43 12 16 27 

vaker dan 10 keer 0 4 0 3 2 

Totaal 101* 100 100 99* 100 

* Telt niet op tot 100% door afronding van getallen. 
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Opvallend is dat meer dan de helft van de respondenten van Slachtofferhulp Nederland slechts 

eenmaal verwezen heeft. Van de 104 respondenten die nooit verwezen hebben, heeft 71% cliënten 

wel gewezen op de mogelijkheid om contact te zoeken met de andere partij. Dit geldt voor de drie 

organisaties in vergelijkbare mate. In twee derde van deze gevallen betrof het een expliciete 

vermelding van de mogelijkheid tot contact via Slachtoffer in Beeld, zonder dat dit uiteindelijk leidde 

tot een daadwerkelijke verwijzing. 

Het overgrote deel van de respondenten (verwijzers en niet-verwijzers) motiveert in de enquête 

waarom zij cliënten wijzen op de mogelijkheid van een slachtoffer-dadergesprek. De 

Jeugdreclassering en de Raad voor de Kinderbescherming noemen vrijwel uitsluitend dadergerela-

teerde redenen en Slachtofferhulp Nederland vrijwel uitsluitend slachtoffergerelateerde redenen. 

Respondenten van de Jeugdreclassering verwijzen opvallend vaak naar leereffecten bij de dader, 

zoals het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van het eigen handelen. Voor respondenten van de 

Raad voor de Kinderbescherming staat het aanbieden van excuses of het betuigen van spijt op de 

voorgrond. Medewerkers van Slachtofferhulp Nederland noemen vooral herstel of verwerking bij het 

slachtoffer als motivatie om te wijzen op de mogelijkheid tot slachtoffer-dadercontact. Ook noemen 

zij vaak de wens tot contact bij het slachtoffer, bijvoorbeeld omdat hij of zij met (waarom)vragen zit.  

Tabel 4.23 bevat een gedetailleerd overzicht van de genoemde redenen. 
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Tabel 4.23 Redenen om een cliënt te wijzen op de mogelijkheid van een slachtoffer-dader gesprek
50

.  

 

JR 

N=148 

Raad  

N=80 

SHN 

N=57 

Totaal 

N=406 

Redenen gericht op de dader:         

inzicht krijgen in gevolgen eigen handelen 35 20 2 14 

excuses aanbieden 18 28 0 14 

voorkomen recidive 8 5 0 3 

verantwoordelijkheid nemen 10 2 0 3 

herstel, verwerking  6 3 0 2 

schuldgevoel verminderen 5 3 2 2 

als de dader het zelf wil 5 3 0 2 

confrontatie 3 1 2 1 

gunstig in strafproces 1 0 0 0 

subtotaal   90  64  5  42 

Redenen gericht op het slachtoffer         

herstel, verwerking 6 9 49 11 

als slachtoffer (waarom)vragen heeft 0 0 32 4 

angst verminderen 1 4 7 3 

als het slachtoffer het wil 0 0 18 2 

slachtoffer wil dader de gevolgen vertellen 0 0 4 0 

subtotaal  8  13  109  21 

Redenen gericht op zowel slachtoffer als dader         

afsluiten, oplossen en verdergaan 16 7 5 7 

herstel, verwerking 16 9 2 7 

subtotaal  33  16  7  13 

Andere redenen:         

werken volgens werkproces 36 20 2 15 

Zoals hiervoor besproken, komt het regelmatig voor dat er wel gewezen wordt op de mogelijkheid 

van slachtoffer-dadercontact, zonder dat een daadwerkelijke verwijzing volgt. Respondenten wijten 

dit voornamelijk aan redenen bij de dader of het slachtoffer. Uit de toelichtingen van 29% van de 

respondenten blijkt dat cliënten regelmatig aangeven dat men (nog) geen slachtoffer-dadergesprek 

wil wegens een lopende of komende strafzaak. Dit komt vooral voor bij cliënten van Slachtofferhulp 

Nederland; 17% van de medewerkers meldt dat dit vaak voorkomt en 45% dat dit soms voorkomt. 

Slechts 3% respectievelijk 16% van de medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming 

meldt dat dit een rol speelt en ook bij de Jeugdreclassering rapporteert de meerderheid (62%) dat 

men dit nooit meemaakt. Het niet tot stand komen van een slachtoffer-dadergesprek of andere 

                                                   
50

 Weergegeven in % van het aantal personen dat minimaal 1 reden heeft genoemd; totaal telt op tot meer dan 100% NB: de 

top 3 is per organisatie vet weergegeven. 
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modaliteit lijkt nauwelijks samen te hangen met de organisatie, de procedures of de communicatie 

van Slachtoffer in Beeld.  

De respondenten van de Jeugdreclassering en de Raad voor de Kinderbescherming die hun 

cliënten nooit gewezen hebben op de mogelijkheid van contact met de andere partij, noemen 

hiervoor diverse redenen, zoals ontkennende of ongemotiveerde daders of geen berouw of spijt bij 

de dader. De aard van het delict lijkt nauwelijks een rol te spelen als reden om de cliënt niet te 

wijzen op de mogelijkheid tot contact. Dit komt overeen met de analyse van de registratiegegevens 

die in paragraaf 4.3.4 besproken werden. Respondenten van Slachtofferhulp Nederland noemen 

als reden om de mogelijkheid van slachtoffer-dadercontact niet aan de orde te stellen bijvoorbeeld 

dat het slachtoffer „niet stabiel is‟ of „hier niet toe in staat is‟ of ze verwijzen naar de emotionele 

toestand van het slachtoffer. Soms ook geeft het slachtoffer al meteen aan niets (meer) met de 

dader te maken te willen hebben. 

Een lopende strafzaak speelt voor een kwart (23%) van de respondenten een rol om (nog) niet 

wijzen op de mogelijkheid van contact met de andere partij. We zien hier duidelijk een verschil 

tussen enerzijds de respondenten van de Raad voor de Kinderbescherming (11%) en anderzijds 

Slachtofferhulp Nederland en de Jeugdreclassering (beide 35%). Voor Raadsonderzoekers is een 

lopende strafzaak nauwelijks een reden om niet te wijzen op de mogelijkheid van slachtoffer-

dadergesprekken, waarschijnlijk omdat bij hen een verwijzing naar Slachtoffer in Beeld standaard in 

het werkproces is opgenomen. Voor verwijzers van Slachtofferhulp Nederland en de 

Jeugdreclassering speelt een lopende strafzaak in een ruime minderheid van de gevallen wel een 

rol. Respondenten van de Jeugdreclassering noemen een enkele keer mogelijk sociaal wenselijk 

gedrag bij de dader als reden om pas na de strafzaak te wijzen op de mogelijkheid van slachtoffer-

dadercontact. Vaker geven zij als reden dat de verdachte eerst schuld moet bekennen en dat hij dit 

voor de rechtszitting soms nog niet doet of wil doen. Respondenten van de Raad voor de 

Kinderbescherming geven vooral aan dat het wijzen op een slachtoffer-dadergesprek los moet 

staan van de strafzaak. Respondenten van Slachtofferhulp Nederland geven uiteenlopende 

redenen om een slachtoffer-dadercontact nog niet aan de orde te stellen. Sommigen benadrukken 

het moment van de verwerking (het slachtoffer is hier nog niet aan toe), anderen geven aan dat de 

informatie die een slachtoffer wil misschien al op de rechtszitting naar voren zal komen (afwachten 

dus). In het algemeen valt op dat maar weinig respondenten expliciet verwijzen naar mogelijke 

beïnvloeding van de lopende strafzaak als reden om (nog) niet te wijzen op een slachtoffer-

dadergesprek. 

 

4.4.3 Bekendheid met Slachtoffer in Beeld  

Uit de enquête blijkt dat de bekendheid van Slachtoffer in Beeld zowel onder verwijzers als niet-

verwijzers groot is. 95% (352) van alle respondenten kent deze organisatie en van de respondenten 

van Slachtofferhulp Nederland is zelfs 100% bekend met Slachtoffer in Beeld. De meeste 

respondenten kennen Slachtoffer in Beeld via voorlichtingsbijeenkomsten of interne 

werkbesprekingen. Terwijl medewerkers van de Jeugdreclassering of de Raad voor de 

Kinderbescherming vaak aangeven op de hoogte te zijn van Slachtoffer in Beeld via collega‟s, geldt 
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dat voor medewerkers van Slachtofferhulp Nederland nauwelijks. In deze organisatie vindt 

implementatie van het aanbod van Slachtoffer in Beeld meer verticaal plaats via de teamleider en 

niet horizontaal via onderling contact tussen medewerkers. Mogelijk hangt dit samen met de 

verschillende aard van beroepsorganisaties versus vrijwilligersorganisaties. 

In de enquête is gevraagd wie volgens de respondenten de belangrijkste doelgroep is van 

Slachtoffer in Beeld. Zo‟n 85% (298) van de respondenten die Slachtoffer in Beeld kennen, maakt 

geen onderscheid tussen slachtoffers en daders; beide groepen worden gezien als even belangrijke 

doelgroepen voor Slachtoffer in Beeld. 11% vindt dat Slachtoffer in Beeld vooral bedoeld is voor 

slachtoffers en 4% juist voor daders. Er zijn nauwelijks verschillen tussen de verwijzende 

organisaties. 

61% (215) van de respondenten vindt dat het aanbod van Slachtoffer in Beeld bedoeld is voor alle 

mogelijke daders, mits deze voldoende gemotiveerd zijn. Van de Raad voor de Kinderbescherming 

vindt 37% dat het aanbod juist niet voor alle daders is bedoeld, 21% van de Jeugdreclassering is 

die mening toegedaan en 25% van Slachtofferhulp Nederland. Respondenten van de Raad voor de 

Kinderbescherming noemen als contra-indicaties daders die geen verantwoordelijkheid nemen, 

onvoldoende probleembesef hebben, een psychiatrische problematiek, ontkennende daders en 

slachtofferloze delicten. Medewerkers van de Jeugdreclassering noemen als contra-indicaties 

zedendelicten, psychiatrische problematiek en ongemotiveerde, extern gemotiveerde of onwillige 

daders. Medewerkers van Slachtofferhulp Nederland geven verschillende redenen die niet sterk 

afwijken van de hiervoor genoemde. Opvallend is dat vier van de 16 respondenten van 

Slachtofferhulp Nederland negatief gekleurde formuleringen gebruiken als „gewetenlozen‟, 

„draaideurcriminelen‟, „ontkennende, op wraak beluste personen‟ en „daders van langdurige 

traumatische gebeurtenissen die zich blijven herhalen‟. 

Iets minder dan de helft van de respondenten vindt slachtoffer-dadergesprekken geschikt voor alle 

soorten delicten. Bij delicten die niet geschikt zouden zijn, wordt vooral verwezen naar zedenzaken. 

Dit geldt voor respondenten van alle verwijzende organisaties. 

Eveneens iets minder dan de helft van de respondenten vindt slachtoffer-dadergesprekken bedoeld 

voor alle slachtoffers. Men maakt vooral uitzonderingen voor slachtoffers die zelf geen contact 

willen, er niet open voor staan of (nog) niet toe zijn aan een confrontatie met de dader. Slachtoffers 

van zedendelicten worden ook hier nogal eens genoemd. 

 

4.4.4 Contacten van niet-verwijzers met Slachtoffer in Beeld  

Van de niet-verwijzers blijken vooral medewerkers van Slachtofferhulp Nederland en van justitiële 

organisaties wel ooit contact te hebben gehad met Slachtoffer in Beeld, zie tabel 4.24 . Een derde 

van de niet-verwijzers van Slachtofferhulp Nederland heeft zelfs meermaals contact gehad met 

Slachtoffer in Beeld. Een meerderheid van de niet-verwijzers heeft alleen contact gehad met een 

medewerker van Slachtoffer in Beeld en niet met een bemiddelaar. Dit is niet verwonderlijk, deze 

contacten hebben bij de niet-verwijzers immers nooit geleid tot een daadwerkelijke bemiddeling. 

Slechts een enkeling (4 respondenten) was niet tevreden over de contacten met Slachtoffer in 

Beeld. 
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Tabel 4.24 Contact met Slachtoffer in Beeld (in %) 

 JR  

N=91 

Raad 

N=143 

SHN 

N=54 

PI/JJI 

N=35 

Totaal 

N=323 

Ooit contact met Slachtoffer in Beeld  77 78 87 94 81 

Nooit contact met Slachtoffer in Beeld  23 22 13 6 19 

Totaal 100 100 100 100 100 

 

4.4.5 Contacten buiten Slachtoffer in Beeld om 

Respondenten die hun cliënten nooit gewezen hebben op de mogelijkheid van contact via 

Slachtoffer in Beeld, rapporteren ook geen enkele andere vorm van contact tussen slachtoffer en 

dader buiten Slachtoffer in Beeld om. De helft van de 267 respondenten die wél doorverwezen naar 

Slachtoffer in Beeld gaf aan dat het ook regelmatig voorkwam dat cliënten niet via Slachtoffer in 

Beeld in contact waren gekomen met de andere partij. Dit betrof in totaal 130 respondenten die 

melding maken van een enkel contact tot meer dan tien contacten buiten Slachtoffer in Beeld om. 

Dit is weergegeven in tabel 4.25. Dergelijke contacten worden relatief het vaakst gerapporteerd 

door medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming. 

 

Tabel 4.25 Slachtoffer-dadercontacten niet via Slachtoffer in Beeld (in %) 

 
JR 

N=61 

Raad 

N=132 

SHN 

N=43 

PI/JJI 

N=31 

Totaal 

N=267 

geen 56 40 65 68 51 

1 keer 23 11 16 13 15 

2 of 3 keer 18 21 7 7 16 

4 tot 10 keer 3 23 12 13 16 

vaker dan 10 keer 0 5 0 0 2 

Totaal 100 100 100 101* 100 

* Telt niet op tot 100% door afronding van getallen. 

Van de 104 respondenten die nooit verwezen hebben naar Slachtoffer in Beeld, geeft een duidelijk 

kleiner deel (27%, 28 personen) aan dat er een of enkele keren slachtoffer-dadercontacten zijn 

geweest buiten Slachtoffer in Beeld om. Het gaat hierbij in totaal om 107 contacten. De 

respondenten die nooit verwezen, hebben dus ook buiten Slachtoffer in Beeld om minder te maken 

gehad met contacten tussen slachtoffers en daders. 

De meerderheid van de respondenten die contacten buiten Slachtoffer in Beeld rapporteren, geeft 

aan dat betrokkenen op eigen initiatief of na tussenkomst van ouders of school met elkaar in 

contact waren gekomen, nog voordat bemiddeling via Slachtoffer in Beeld aan de orde kwam. Dit 

geldt voor alle betrokken organisaties. Als potentiële verwijzers het initiatief nemen tot contact komt 

weigering door de cliënt, omdat die het zelf wil regelen, nauwelijks voor. Dan schakelen zij, op een 

enkele uitzondering na, altijd bemiddeling van Slachtoffer in Beeld in. 
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4.4.6 Introductie van slachtoffer-dadergesprek 

Hoe precies wijzen potentiële verwijzers hun cliënten op de mogelijkheid van een slachtoffer-

dadergesprek? Bij de Jeugdreclassering wijst men vooral op de mogelijkheid van het aanbieden 

van excuses en het betuigen van spijt. Verwijzers van de Raad voor de Kinderbescherming wijzen 

op de mogelijkheid voor het slachtoffer om vragen te stellen en te vertellen hoe hij of zij zich voelt 

en de kans voor de dader om uit te leggen hoe het zo gekomen is en excuses aan te bieden. Veel 

respondenten van de Raad voor de Kinderbescherming wijzen er wel op dat eerst duidelijk moet 

zijn dat de dader spijt heeft. De medewerkers van Slachtofferhulp Nederland gebruiken 

formuleringen als „onder deskundige begeleiding‟, „in een veilige omgeving‟, „hebt u zich wel eens 

afgevraagd of u de dader zou willen ontmoeten?‟. De meeste respondenten stellen het onderwerp 

aan de orde in een open vraag, een minderheid geeft ook aan hoe een gesprek het slachtoffer kan 

helpen („verwerking‟, „antwoorden krijgen‟). 

Behalve naar het woordgebruik van de verwijzers, hebben we gevraagd of zij een nadere 

argumentatie of verdere toelichting geven en of zij hun cliënten actief motiveren om met de andere 

partij in contact te treden. Drie kwart van de respondenten geeft aan dat ze hun cliënten 

argumenten meegeven waarom hij of zij aan zo‟n gesprek zou moeten deelnemen. Niet-verwijzers 

geven ook argumenten voor slachtoffer-dadercontact, maar in iets mindere mate (60%). 

Medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en de Jeugdreclassering geven vaker aan 

dat ze argumenten noemen (respectievelijk 77% en 88%) dan medewerkers van Slachtofferhulp 

Nederland (57%). Een toelichting op wat een slachtoffer-dadergesprek inhoudt, krijgen de cliënten 

van de drie organisaties in gelijke mate: 70% van de respondenten geeft een dergelijke toelichting, 

verwijzers iets vaker dan niet-verwijzers. De motivatie van een cliënt is heel belangrijk, deze bepaalt 

in grote mate of een verwijzing tot stand komt en ook of deze vervolgens effectief zal zijn. Over het 

algemeen zien we dat 62% van de respondenten zegt dat zij de motivatie van cliënten actief 

stimuleren. En het maakt niet heel veel verschil of het dan gaat om verwijzers (64%) of niet-

verwijzers (50%). Er zijn wel duidelijk verschillen tussen de organisaties. Het meest wordt de 

motivatie gestimuleerd door medewerkers van de Jeugdreclassering (79%). Bij de Raad voor de 

Kinderbescherming en Slachtofferhulp Nederland is er een duidelijk kleiner deel (respectievelijk 

57% en 50%) dat actief aandacht heeft voor het motiveren van de cliënt.  

We hebben de respondenten gevraagd om een toelichting bij hun antwoorden op deze vragen. De 

respondenten die zelf geen argumenten aandragen, geven in overgrote meerderheid aan dat een 

cliënt „het zelf moet willen‟ en dat „de cliënt niks moet‟: de eigen keuze van een cliënt en het 

vrijwillige karakter van de voorziening worden dus benadrukt. Een respondent schrijft: „mijn grootste 

angst is dat jongeren dit doen om mooie sier te maken en dat wil ik voorkomen voor het slachtoffer‟. 

In de toelichtingen van de respondenten die wel argumenten meegeven, zien we wat 

nuanceverschillen tussen de organisaties. Respondenten van de Jeugdreclassering zijn 

uitgebreider in hun antwoord en noemen vaker een toelichting „belangrijk te vinden‟. Ze wijzen op 

het belang van „verantwoordelijkheid nemen‟ en van een „confrontatie‟. Respondenten van de Raad 

voor de Kinderbescherming lichten hun antwoord minder vaak inhoudelijk toe. Ze volstaan met 

„motivatie wekken is belangrijk‟ of „dan wordt het voor een cliënt inzichtelijk waarom hij eraan kan 

deelnemen‟. Een aantal respondenten geeft expliciet aan dat als een jongere geen slachtoffer-
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dadergesprek wil, ze er dan ook niet verder op ingaan. Respondenten van Slachtofferhulp 

Nederland geven het slachtoffer meestal mee dat een slachtoffer-dadergesprek kan helpen in de 

verwerking. 

Redenen om de mogelijkheid van een slachtoffer-dadergesprek niet uitgebreid toe te lichten zijn 

voor respondenten van de Jeugdreclassering vooral dat ze dit meer een taak van Slachtoffer in 

Beeld vinden. Bij de Raad voor de Kinderbescherming geven respondenten nogal eens aan dat ze 

hiervoor in een gesprek van ongeveer een uur geen tijd hebben en dat ze niet meer dan een korte 

toelichting kunnen geven. Bij Slachtofferhulp Nederland wordt alleen uitgebreide toelichting aan 

slachtoffers gegeven als „de cliënt erom vraagt‟. Andere respondenten van Slachtofferhulp 

Nederland noemen onder meer „ik benoem het en wacht op de reactie, als die heftig en negatief is 

dring ik niet aan‟ en „dat doe ik pas als duidelijk is dat iemand hier open voor staat‟. Respondenten 

die wel een uitgebreide toelichting geven, doen dit vooral omdat ze de slachtoffer-dadergesprekken 

belangrijk vinden of omdat ze het belangrijk vinden dat de cliënt weet waar hij aan begint. 

Respondenten die cliënten niet actief motiveren, geven bijna allemaal aan dat de motivatie toch 

echt uit de cliënt zelf moet komen, het is zijn of haar eigen keuze. Respondenten die wel actief 

motiveren, doen dit omdat ze het zelf belangrijk vinden. Een respondent van de Raad voor de 

Kinderbescherming zegt: „het is belangrijk voor de dader, maar ook voor het slachtoffer en mijns 

inziens kan er geen werkstraf tegenop‟. 

 

4.4.7 Verwijzingen naar Slachtoffer in Beeld  

Hoe vaak heeft een verwijzing naar Slachtoffer in Beeld volgens de respondenten van de enquête 

geleid tot een vorm van slachtoffer-dadercontact? Tabel 4.26 geeft hiervan een overzicht.  

 

Tabel 4.26 Aantal tot stand gekomen slachtoffer-dadergesprekken in afgelopen jaar (in %) 

 
JR 

N=58 

Raad 

 N=128 

SHN 

N=36 

PI/JJI  

N=30 

Totaal 

N=252 

nooit 29 11 25 30 19 

1 keer 36 19 47 43 30 

2 of 3 keer 21 16 22 10 17 

4 tot 10 keer 7 7 0 0 5 

weet niet 7 48 6 17 29 

 Totaal 100 101* 100 100 100 

* Telt niet op tot 100% door afronding van getallen. 

 

Een groot deel van de medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming meldt het antwoord 

op deze vraag schuldig te moeten blijven (48%). Tegelijkertijd meldt slechts 11% van de 

respondenten van de Raad voor de Kinderbescherming dat geen enkele verwijzing leidde tot een 

slachtoffer-dadergesprek, terwijl dit percentage bij de andere organisaties varieert van 25 tot 30%. 

Dit is niet verwonderlijk gezien het feit dat raadsmedewerkers ook vaker verwezen. De percentages 

respondenten die aangeven dat een verwijzing bij hen nog nooit geleid heeft tot een slachtoffer-
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dadercontact zijn vooral bij de Jeugdreclassering, Slachtofferhulp Nederland en de justitiële 

instellingen vrij hoog (29%, 25% en 30%). 

 

4.4.8 Terugkoppeling en ervaren effecten na doorverwijzing 

In Tabel 4.27 is te zien dat de verwijzer in de meeste gevallen na verloop van tijd te horen krijgt wat 

het resultaat van de verwijzing is geweest. Toch komt het zeker bij de Raad voor de 

Kinderbescherming nogal eens voor dat er niet teruggekoppeld wordt (34%). Meestal zorgt de 

bemiddelaar of iemand anders van Slachtoffer in Beeld voor deze terugkoppeling. In een kwart tot 

een derde van de gevallen vindt ook terugkoppeling plaats via de cliënt zelf, al geldt dit nauwelijks 

voor de verwijzers van de Raad voor de Kinderbescherming, waar slechts 2% terugkoppeling door 

de cliënt rapporteert. Dit klopt overigens met het feit dat veel medewerkers van de Raad voor de 

Kinderbescherming een cliënt verwijzen tijdens een eenmalig contact. 

 

Tabel 4.27 Terugkoppeling over het resultaat van doorverwijzing (in%) 

 JR  

N=56 

Raad 

N=122 

SHN  

N=36 

PI/JJI 

N=26 

Totaal 

N=240 

altijd of meestal 80 66 88 84 75 

meestal niet of nooit 20 34 12 16 25 

Ongeveer drie kwart van de verwijzers van de Jeugdreclassering en Slachtofferhulp Nederland is 

tevreden over de terugkoppeling door Slachtoffer in Beeld en iets meer dan de helft van de 

verwijzers van de Raad voor de Kinderbescherming. Nogal wat respondenten (23%) geven op deze 

vraag een neutraal antwoord (niet tevreden, niet ontevreden), dit geldt in iets mindere mate voor de 

verwijzers van de Jeugdreclassering (11%). 21 verwijzers van de Raad voor de Kinderbescherming 

en zeven verwijzers van de Jeugdreclassering melden (zeer) ontevreden te zijn over de 

terugkoppeling. Sommigen van hen zijn niet tevreden omdat ze geen terugkoppeling kregen, 

anderen vonden te terugkoppeling te summier en te weinig inhoudelijk. 

Met betrekking tot de terugkoppeling door bemiddelaars zien we vergelijkbare resultaten. Ook hier 

relatief vaak neutrale antwoorden (33%) en een beperkt aantal ontevredenen bij de Raad voor de 

Kinderbescherming en de Jeugdreclassering. De ontevredenheid betreft meestal het ontbreken van 

een terugkoppeling. 

In de enquête is ook gevraagd aan de verwijzers wat volgens hen de effecten waren van de 

slachtoffer-dadergesprekken. In Tabel 4.28 is te zien dat de helft van de verwijzers van de 

Jeugdreclassering positieve effecten gezien heeft. Bij de toelichtingen noemt men onder andere 

„opluchting‟, „het kunnen afsluiten en weer verder kunnen‟, „bewustwording‟ en het voorkomen van 

recidive. Ook van de verwijzers van de justitiële instellingen rapporteert ruim de helft positieve 

effecten. Iets minder dan de helft van de medewerkers van Slachtofferhulp Nederland meldt 

positieve effecten. Men licht dit vaak toe met „opluchting‟ en meldt verder dat slachtoffers meer 

inzicht of duidelijkheid hebben gekregen, antwoorden op hun vragen en dat ze weer verder kunnen 
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met hun leven. Veruit het minst worden positieve effecten gerapporteerd door respondenten van de 

Raad voor de Kinderbescherming, waarbij de toelichtingen zeer divers zijn.  

Opvallend is dat vooral verwijzers van Slachtofferhulp Nederland negatieve effecten hebben 

gezien, bijvoorbeeld angst voor vergelding, het gevoel bij het slachtoffer zelf dader te zijn, geen grip 

op hoe de uitvoering van de straf verloopt, er kwam geen echt gesprek tot stand en een slachtoffer 

dat last had van de onverwachte en ongewenste benadering door Slachtoffer in Beeld.  

Een aanzienlijk aantal respondenten meldt geen duidelijke effecten te hebben gezien en eveneens 

een belangrijk percentage, vooral van de Raad voor de Kinderbescherming (66%), weet het 

gewoonweg niet.  

 

Tabel 4.28 Ervaren effecten van slachtoffer-dadergesprekken (in%) 

 JR  

N=70 

Raad 

N=124 

SHN 

N=46 

PI/JJI 

N=32 

Totaal 

N=272 

positief 50 12 41 53 32 

negatief 3 3 17 3 6 

geen duidelijke effecten 23 24 13 9 20 

weet niet 27 66 35 34 47 

*De percentages tellen niet op tot 100, omdat men meerdere antwoorden (aangaande verschillende cliënten) kon invullen.  

 

Van de Raad voor de Kinderbescherming heeft slechts een enkeling na afloop van een slachtoffer-

dadergesprek opnieuw contact met de cliënt. De meeste raadsonderzoekers (97%) melden dan ook 

dat zij vrijwel nooit na afloop samen met hun cliënt het gesprek evalueren. Bij de andere 

organisaties gebeurt dat juist wel vaak; 77% van de verwijzers van de Jeugdreclassering, 67% van 

Slachtofferhulp Nederland en 63% van de jeugdreclasseerders antwoordt dat een dergelijk 

evaluatiegesprek (bijna) altijd gevoerd wordt.  

 

4.4.9 Persoonskenmerken van verwijzers  

De leeftijd van verwijzers blijkt niet van invloed te zijn op het al dan niet verwijzen naar Slachtoffer 

in Beeld. Er blijkt ook geen samenhang te zijn met de hoeveelheid werkervaring die respondenten 

hebben in hun huidige functie. 16% van de respondenten werkt pas kort (tot één jaar) in de huidige 

functie en 48% vijf jaar of langer. Dit verschilt niet tussen verwijzers en niet-verwijzers. 

Door middel van de enquête hebben we tevens een poging ondernomen om zicht te krijgen op 

sociaalpsychologische factoren die van invloed kunnen zijn op het al dan niet verwijzen naar 

Slachtoffer in Beeld en in hoeverre deze factoren ten grondslag liggen aan verschillen tussen 

verwijzende organisaties. Uitgangspunt was een bewerking van het geïntegreerd sociaalcognitief 

model van gedrag van Fishbein (2000), zie Figuur 4.1. De factoren uit het model hebben we in de 

vorm van stellingen voorgelegd aan de respondenten van de enquête. In deze paragraaf bespreken 

we de resultaten van deze stellingen in de volgorde van het model.  
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Figuur 4.1 Analysekader verwijzers; bewerking van het geïntegreerd sociaal-cognitief model van gedrag van Fishbein (2000) 

Met betrekking tot (a) overtuigingen over voor- en nadelen van slachtoffer-dadergesprekken, 

vinden we weinig verschillen tussen de organisaties. Een grote meerderheid van 80% gelooft sterk 

in de gunstige effecten van een slachtoffer-dadergesprek voor het slachtoffer. Een ruime 

minderheid (44%) vindt de meeste cliënten echter onvoldoende gemotiveerd om een dergelijk 

gesprek aan te gaan. Eveneens een ruime minderheid (43%) vindt dat je bepaalde slachtoffers niet 

lastig moet vallen met de mogelijkheid van een gesprek met de dader. Dit komt overeen met de 

antwoorden op een eerdere vraag waarin men tevens aangaf voor welke slachtoffergroepen dat 

dan geldt (zie paragraaf 4.4.3).  

In de factor (b) waargenomen opvattingen van anderen vinden we enkele opvallende verschillen 

tussen de organisaties. Vooral medewerkers van de Jeugdreclassering (70%) melden dat een 

verwijzing naar Slachtoffer in Beeld door collega‟s positief gewaardeerd wordt. Dit geldt in mindere 

mate voor de respondenten van de Raad voor de Kinderbescherming (46%) en Slachtofferhulp 

Nederland (49%). Ook valt op dat vergeleken bij de andere organisaties de medewerkers van de 

Raad voor de Kinderbescherming relatief weinig melden dat hun leidinggevende waardering toont 

voor verwijzingen (48% tegenover 80% van de Jeugdreclassering en 73% van Slachtofferhulp 

Nederland). Mogelijk weerspiegelt dit het feit dat raadsonderzoekers zich sterker door het 

werkproces laten leiden dan door de eigen teamleider. 

Het is opmerkelijk dat maar weinig respondenten melden te weinig tijd te hebben om voldoende 

aandacht te besteden aan slachtoffer-dadergesprekken. Men is blijkbaar van mening dat dit niet 

heel veel tijd vraagt. Over de meeste andere bevraagde (c) bevorderende en belemmerende 

factoren is men het redelijk eens. Een uitzondering vormt het antwoord op de vraag of deelname 

aan een slachtoffer-dadergesprek profijt oplevert in de begeleiding van de betreffende cliënt. Terwijl 

72% van de medewerkers van de Jeugdreclassering en 43% van Slachtofferhulp Nederland vindt 

dat deze stelling klopt, is slechts 5% van de respondenten van de Raad voor de Kinderbescherming 
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deze mening toegedaan. Dit is echter niet verwonderlijk omdat de contacten van deze laatste 

organisatie meestal eenmalig zijn.  

De stellingen over (d) attitude leiden tot grote eensgezindheid onder de respondenten. De meesten 

hebben voldoende zicht op de kwaliteit van slachtoffer-dadergesprekken van Slachtoffer in Beeld 

om door te kunnen verwijzen. Ook de criteria die Slachtoffer in Beeld hanteert kunnen op 

instemming rekenen van een grote meerderheid. In het bijzonder respondenten van de Raad voor 

de Kinderbescherming en de Jeugdreclassering geloven sterk in de gunstige effecten van 

slachtoffer-dadergesprekken voor de dader (83% en 84%). Het valt op dat de medewerkers van 

Slachtofferhulp Nederland in mindere mate geloven in de gunstige effecten voor de dader (57%). 

Respondenten van de Jeugdreclassering, de Raad voor de Kinderbescherming en Slachtofferhulp 

Nederland vinden hun eigen organisatie heel geschikt om cliënten te wijzen op de mogelijkheid van 

een slachtoffer-dadergesprek (respectievelijk 85%, 96% en 94%). 

De organisaties verschillen in de mate waarin aanmelding van cliënten bij Slachtoffer in Beeld 

behoort tot de geldende (e) normen binnen de eigen organisatie. De helft van de respondenten van 

Slachtofferhulp Nederland meldt dat aanmelding bij Slachtoffer in Beeld sterk gestimuleerd wordt in 

het eigen team. Bij de beide andere organisaties geldt dat slechts voor een ongeveer een kwart van 

de medewerkers. 83% van de medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming rapporteert 

dat wijzen op de mogelijkheid van een slachtoffer-dadergesprek opgenomen is in hun 

werkinstructie, terwijl dit bij de andere organisaties bij de helft van de respondenten het geval is. 

Iets minder dan de helft van de respondenten van de Jeugdreclassering en Slachtofferhulp 

Nederland vindt dat een slachtoffer-dadergesprek vooral heel nuttig is bij ernstige delicten, terwijl 

slechts 28% van de respondenten van de Raad voor de Kinderbescherming deze mening is 

toegedaan. Bij deze organisatie vindt men slachtoffer-dadergesprekken vaker geschikt voor lichte 

delicten (41%). Bij de Jeugdreclassering en Slachtofferhulp Nederland vindt respectievelijk 36% en 

23% dat slachtoffer-dadercontact vooral nuttig is bij lichte delicten. 

Een grote meerderheid van alle respondenten vindt zichzelf heel geschikt om slachtoffer-

dadergesprekken aan de orde te stellen, anders gezegd: men schat de (f) eigen effectiviteit met 

betrekking tot het doorverwijzen van cliënten hoog in. Een enkeling vindt het bij bepaalde cliënten 

wel eens lastig om de mogelijkheid van een slachtoffer-dadergesprek aan de orde te stellen: 6% 

van de Raad voor de Kinderbescherming, 10% van de Jeugdreclassering en 16% van 

Slachtofferhulp Nederland. Men vindt over het algemeen dat men over voldoende 

gesprekstechnieken beschikt en heel goed uit kan leggen wat het nut is van slachtoffer-

dadergesprekken (respectievelijk 88%, 87% en 94%). 

Bijna iedereen meldt voldoende (g) vaardig te zijn en een overgrote meerderheid heeft ook echt de 

(h) intentie om de eigen cliënten de mogelijkheid van een slachtoffer-dadergesprek aan te bieden. 

De factor (i) omgeving kwam al enigszins aan de orde bij de waargenomen opvattingen van 

anderen (b) en kreeg verder geen aandacht in de enquête. De factor (j) kennis hebben we uitvoerig 

besproken in paragraaf 4.4.3.  
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4.4.10  Regionale verschillen 

Opvallend hoge of juist lagere aantallen verwijzingen naar Slachtoffer in Beeld hebben we hiervoor 

proberen te verklaren vanuit het perspectief van de verschillende verwijzende organisaties. Maar 

zijn er ook verschillen tussen verwijzers die samenhangen met de verschillende regio‟s? Zoals al 

duidelijk werd in paragraaf 4.4.3 is de bekendheid van Slachtoffer in Beeld bij potentiële verwijzers 

groot. Dit geldt onverminderd voor alle regio‟s. 

In paragraaf 4.3.7 hebben we op basis van de analyse van registratiegegevens enkele regio's 

gesignaleerd die relatief vaak of minder vaak verwijzen. In de regio's Utrecht/Zuid-Holland-Noord en 

de in regio's noord (Groningen, Friesland, Drenthe) en noordoost (Flevoland, Overijssel) zien we 

relatief veel verwijzingen, terwijl deze juist wat lager dan gemiddeld liggen in Zuid-Holland-Zuid/ 

Zeeland en in Noord-Holland. Zijn er in de resultaten van de internetenquête aanknopingspunten te 

vinden die deze verschillen zouden kunnen verklaren? 

In de regio‟s noord en noordoost, waar relatief veel verwezen wordt, rapporteren verwijzers iets 

minder vaak dat zij met ongemotiveerde cliënten te maken krijgen (respectievelijk 33% en 29% 

tegenover 44% gemiddeld over alle respondenten). In noordoost geven relatief veel respondenten 

(70%) aan dat een verwijzing door collega‟s positief gewaardeerd wordt (gemiddeld over alle 

respondenten 55%). In deze regio geloven vrijwel alle respondenten in de gunstige effecten voor 

slachtoffers en daders, terwijl in de hele respondentgroep gemiddeld iets meer dan drie kwart van 

de respondenten zo positief oordeelt over deze effecten. 

Daarentegen geeft een relatief groot aantal respondenten (60%) uit de regio Utrecht/Zuid-Holland-

Noord aan dat ze te maken hebben met veel ongemotiveerde cliënten (tegenover gemiddeld 44%). 

In Zuid-Holland-Zuid en Zeeland vonden we relatief minder verwijzingen en uit de enquête blijkt dat 

relatief minder respondenten uit deze regio‟s geloven in de gunstige effecten van een slachtoffer-

dadergesprek voor het slachtoffer (62% tegenover gemiddeld 80%) of dader (54% tegenover 

gemiddeld 78%). Ook in Noord-Holland lag het aantal verwijzingen lager, terwijl hier juist gemiddeld 

meer respondenten zijn die aangeven dat een verwijzing door collega‟s positief gewaardeerd wordt 

(67% tegenover 55% gemiddeld). 

Ten slotte hebben we gekeken in hoeverre er regionale verschillen zijn in de tevredenheid over 

contacten met Slachtoffer in Beeld en de terugkoppeling na een bemiddeling door Slachtoffer in 

Beeld. Wij vonden voor dit aspect geen verschillen. 

 

4.5 Samenvatting en conclusies 

 

Aantal gesprekken en andere bemiddelingen per jaar 

Uit onze analyse van de registratiegegevens blijkt dat het aantal aanmeldingen in de drie 

onderzochte jaren gegroeid is van 467 in 2007 tot bijna 1100 in 2009. Het overgrote deel van de 

bemiddelingstrajecten werd geïnitieerd door de dader (84%). Omdat het aanbod van Slachtoffer in 

Beeld gericht is op jeugdige daders, wekt het geen verwondering dat drie kwart van de daders 
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jonger was dan 18 jaar en slechts 15% ouder dan 24. Daartegenover staat dat ruim de helft van de 

slachtoffers juist boven de 18 jaar oud was, waarbij een kwart afkomstig was uit de leeftijdsgroep 

van 40 tot 65 jaar. 

Bij iets minder dan de helft van de aanmeldingen (45%) kwam uiteindelijk contact tot stand: iets 

minder dan een kwart (23%) leidde daadwerkelijk tot een gesprek tussen slachtoffer en dader, in 

14% was er sprake van briefcontact en de overige 8% van de bemiddelingen mondde uit in een 

Echt-Rechtconferentie, pendelbemiddeling of een andere vorm van contact. Opvallend is dat 

slachtoffer-dadercontact vaker tot stand kwam bij vrouwelijke slachtoffers dan bij mannelijke 

slachtoffers. Ook bij oudere slachtoffers leidde bemiddeling vaker tot contact dan bij jongere 

slachtoffers. De leeftijd of het geslacht van de dader, de initiatiefnemer (slachtoffer of dader) of in 

welke regio de zaak speelt, blijken geen factoren bij het al dan niet tot stand komen van een 

gesprek tussen slachtoffer en dader of andere modaliteit. 

Slachtoffers zijn relatief vaker degenen die het tot stand komen van contact uiteindelijk 

tegenhouden dan daders (22%), zowel als zij zelf het initiatief nemen (30%) als wanneer de dader 

dit doet (41%). 

Spreiding van aanmeldingen en tot stand gekomen gesprekken over de verschillende delicten 

De bemiddelingstrajecten betreffen vaker geweldsdelicten dan vermogensdelicten en nauwelijks 

zedendelicten. Het aandeel van lichtere delicten is in de onderzochte jaren gestegen van 15% naar 

41%. Dit betreft vooral geweld zonder letsel. Uit de enquête bleek dat respondenten van de Raad 

voor de Kinderbescherming een slachtoffer-dadergesprek vooral nuttig vinden voor lichte delicten 

(41% tegenover 28% voor ernstige delicten), terwijl respondenten van de Jeugdreclassering en 

Slachtofferhulp Nederland eerder kiezen voor ernstige delicten (48% en 40% tegenover 36% en 

23% voor lichte delicten). Omdat de Raad voor de Kinderbescherming veruit de grootste verwijzer 

is, is dit mogelijk de verklaring voor de toename van het aandeel lichtere delicten in de onderzochte 

periode. 

De zwaarte van het delict blijkt geen factor in het wel of niet tot stand komen van slachtoffer-

dadercontact. Dit wordt bevestigd door de resultaten van de enquête, waarin respondenten 

evenmin een relatie leggen tussen het aan de orde stellen van slachtoffer-dadercontact en de aard 

van het delict. 

Spreiding van aanmeldingen en tot stand gekomen gesprekken over de verschillende verwijzers 

In 2007 kwamen de meeste verwijzingen (32%) van Slachtofferhulp Nederland, daarna daalde dit 

aandeel tot 13% in 2009. In absolute getallen bleef het aandeel van Slachtofferhulp Nederland 

echter constant op ongeveer 130 verwijzingen per jaar. Het aandeel van de Raad voor de 

Kinderbescherming vertienvoudigt tussen 2007 en 2008 en blijft daarna constant op ruim 500 per 

jaar. Het aandeel van de Jeugdreclassering verviervoudigt na het eerste jaar en blijft dan constant 

op ongeveer 170. De verwijzingen vanuit penitentiaire en justitiële inrichtingen blijven in de 

onderzochte jaren constant op rond de 80. De groei van het aantal aanmeldingen tussen 2007 en 

2008 komt dus geheel op het conto van de Raad voor de Kinderbescherming en de 

Jeugdreclassering. 
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Er zijn kleine verschillen tussen de drie grootste verwijzende organisaties in het percentage 

bemiddelingen dat leidt tot slachtoffer-dadercontact. Slachtofferhulp Nederland is in dit verband het 

meest succesvol: de helft van de bemiddelingen mondt uit in een of andere vorm van contact, bij de 

Jeugdreclassering geldt dat voor 47% van de bemiddelingen en bij de Raad voor de 

Kinderbescherming voor 40% van de bemiddelingen. 

Verklaringen voor het achterblijven van aanmeldingen vanuit het slachtoffer 

Bij Slachtofferhulp Nederland is de bekendheid met Slachtoffer in Beeld even groot als bij de beide 

andere organisaties. Uit de enquête blijkt ook dat medewerkers van Slachtofferhulp Nederland hun 

cliënten net zo vaak wijzen op de mogelijkheid van een slachtoffer-dadergesprek als de 

medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en de Jeugdreclassering. Slachtoffer-

dadergesprekken zitten waarschijnlijk meer „tussen de oren‟ dan het beeld dat uit de interviews met 

bemiddelaars naar voren kwam. Wel blijkt dat medewerkers van Slachtofferhulp Nederland de 

mogelijkheid weliswaar aan de orde stellen, maar er niet al te diep op ingaan. Zij laten het vaak bij 

een korte toelichting, zonder extra argumenten te noemen of het slachtoffer expliciet te motiveren in 

te gaan op het aanbod van een slachtoffer-dadergesprek. Hun aandacht voor het onderwerp lijkt 

vooral summier, omdat zij het slachtoffer niet onnodig willen belasten of op geen enkele manier 

onder druk willen zetten. De uitspraak uit het interview met de bemiddelaars dat men zich bij 

Slachtofferhulp Nederland nog te weinig bewust is van het nut van slachtoffer-dadergesprekken 

voor slachtoffers wordt niet bevestigd door de resultaten van de enquête. Maar liefst 81% gelooft 

sterk in de gunstige effecten voor slachtoffers. Het wat negatief gekleurde beeld dat sommige 

bemiddelaars lijken te hebben van de vrijwilligers van Slachtofferhulp Nederland strookt niet geheel 

met de resultaten van de enquête. 

Zowel uit de interviews als uit de enquête komt naar voren dat het moment van aanmelding, kort na 

het delict, voor het slachtoffer als ongunstig wordt ervaren. Als het slachtoffer bovendien geen prijs 

stelt op slachtofferhulp, is er hooguit een eenmalig contact met Slachtofferhulp Nederland. Op dat 

moment zijn slachtoffers vaak nog niet toe aan nadenken over een eventueel contact met de 

dader(s). Medewerkers van Slachtofferhulp Nederland melden in de enquête dat ook een lopende 

of komende strafzaak het slachtoffer er nogal eens van weerhoudt om contact te willen met de 

dader(s): 17% meldt dat dit vaak en 45% dat dit soms voorkomt. Voor daders lijkt dit nauwelijks een 

rol te spelen. 

Ten slotte valt op dat respondenten van Slachtofferhulp Nederland in de enquête vaker negatieve 

effecten melden (8 van de 46 respondenten) van slachtoffer-dadergesprekken dan respondenten 

van de andere organisaties (bij elkaar 7 van de 226 respondenten). Medewerkers van 

Slachtofferhulp Nederland geloven ook minder sterk in de gunstige effecten van slachtoffer-

dadergesprekken voor de dader dan de beide andere organisaties (respectievelijk 57%, 83% en 

84%). Over de gunstige effecten voor het slachtoffer is men eensgezind, gemiddeld 80% gelooft 

daarin. En ook 41% van de medewerkers van Slachtofferhulp Nederland meldt positieve effecten te 

hebben waargenomen bij slachtoffers. 
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Regionale spreiding van aanmeldingen en tot stand gekomen gesprekken 

Er blijken geen grote regionale verschillen in het aantal aanmeldingen bij Slachtoffer in Beeld te 

zijn. Er zijn wel enkele relatieve uitschieters. In het noorden/noordoosten en in Utrecht/Zuid-Holland 

Noord wordt meer dan gemiddeld verwezen. In deze regio‟s komt het relatief grote aantal 

verwijzingen vooral vanuit Slachtofferhulp Nederland. De Raden voor de Kinderbescherming en de 

Jeugdreclassering van de Bureaus Jeugdzorg van Zwolle en Lelystad verwijzen meer dan 

gemiddeld en die van Leeuwarden en Assen juist minder. In Utrecht/Zuid-Holland Noord komt het 

hogere aandeel verwijzingen vooral vanuit de Jeugdreclassering van de Bureaus Jeugdzorg in Den 

Haag en de Raden voor de Kinderbescherming van Utrecht en Den Haag.  

In Zuid-Holland-Zuid/Zeeland en in iets mindere mate in Noord-Holland wordt minder dan 

gemiddeld verwezen. Dit lagere aantal verwijzingen komt niet door Slachtofferhulp Nederland. Wel 

is er vanuit de Jeugdreclassering van Bureau Jeugdzorg Middelburg in 2009 vrijwel geen en vanuit 

de Jeugdreclassering van Bureau Jeugdzorg Rotterdam geen enkele verwijzing. Ook het aantal 

verwijzingen vanuit de Raad voor de Kinderbescherming in Rotterdam is relatief laag. De 

verwijzingen in Noordwest zijn in de eerste plaats laag doordat de Jeugdreclassering van de 

Bureaus Jeugdzorg van Amsterdam, Haarlem en Alkmaar weinig verwijzen. Maar bij 

Slachtofferhulp Nederland liggen de verwijzingen in deze regio ook relatief laag. De Raad voor de 

Kinderbescherming telt juist een vrij groot aantal verwijzingen vanuit Amsterdam en Haarlem, terwijl 

in Alkmaar het aantal verwijzingen duidelijk achterblijft bij de rest. 

Verklaringen voor verschillen tussen regio‟s en verwijzers 

In de regio‟s noord en noordoost waar relatief veel verwezen wordt, rapporteert iets minder dan een 

derde van de respondenten te maken te hebben met ongemotiveerde cliënten, terwijl dit in de regio 

Utrecht/Zuid-Holland-Noord door het dubbele percentage respondenten wordt gemeld. Behalve dat 

dit een daadwerkelijk regionaal verschil tussen cliëntengroepen kan representeren, kan het ook zijn 

dat medewerkers in de noordelijke regio‟s meer energie stoppen in het motiveren van cliënten en/ 

of dat zij daar beter in slagen. Bovendien blijkt dat in noordoost relatief veel respondenten 

aangeven dat collega‟s verwijzingen positief waarderen en vrijwel iedereen gelooft hier in de 

gunstige effecten voor slachtoffers en daders. Het lijkt erop dat zowel opvattingen als attitude over 

slachtoffer-dadergesprekken in noordoost bijzonder positief zijn en dat dit geleid heeft tot een groter 

aantal aanmeldingen vergeleken bij de andere regio‟s.  

Verklaringen op het niveau van organisaties en persoonskenmerken 

De Jeugdreclassering en Slachtofferhulp Nederland blijken beter op de hoogte te zijn van het 

vervolg op hun aanmelding dan de Raad voor de Kinderbescherming. Bijna de helft van de 

respondenten van de Raad voor de Kinderbescherming weet niet of er na aanmelding een 

slachtoffer-dadercontact tot stand is gekomen tegenover respectievelijk 6% en 7% van de beide 

andere organisaties. Ook ontvangen respondenten van de Raad voor de Kinderbescherming veel 

minder vaak een terugkoppeling van het resultaat van hun aanmeldingen en sommigen zijn 

daarover ontevreden. De onwetendheid over het resultaat van hun aanmeldingen weerhoudt de 

medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming er kennelijk niet van om te blijven verwijzen. 
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Vooral bij de Jeugdreclassering worden aanmeldingen bij Slachtoffer in Beeld hoog gewaardeerd: 

70% bevestigt dit in de enquête tegenover iets minder dan de helft van overige respondenten. 

Bij de Raad voor de Kinderbescherming ervaren maar weinig medewerkers profijt van slachtoffer-

dadergesprekken in hun eigen contact met de cliënt. Niet verwonderlijk omdat dit veelal eenmalige 

contacten betreft. Bij de Jeugdreclassering daarentegen ondervindt 72% voordeel van tot stand 

gekomen slachtoffer-dadercontact bij hun eigen begeleiding en bij Slachtofferhulp Nederland toch 

ook 43%. Als een slachtoffer wordt aangemeld en een slachtoffer-dadergesprek komt tot stand, dan 

blijkt dat meestal gunstig uit te pakken voor het slachtoffer. Vrijwel alle respondenten van de drie 

belangrijkste organisaties zijn van mening voldoende kennis te hebben en voldoende deskundig te 

zijn om hun cliënten op een adequate manier opmerkzaam te maken op het aanbod van Slachtoffer 

in Beeld. 

Bekendheid met het aanbod van Slachtoffer in Beeld en mogelijke verschillen tussen regio‟s en 

organisaties 

Bij alle organisaties en in alle regio‟s is de bekendheid met het aanbod van Slachtoffer in Beeld 

groot. Bij Slachtofferhulp Nederland kent zelfs 100% deze organisatie en wat die te bieden heeft. 

De meeste respondenten hebben ook al eens contact gehad met Slachtoffer in Beeld, vaak zelfs 

meerdere keren. Dit geldt ook voor degenen die nog nooit iemand verwezen hebben. Slechts 

weinigen, waaronder vier medewerkers van Slachtofferhulp Nederland, waren ontevreden over dit 

contact. 
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5 Primair werkproces en uniformiteit in uitvoering  

5.1 Inleiding 

 

Er zijn drie onderzoeksvragen die betrekking hebben op het primaire proces en de uniformiteit van 

uitvoering. De vragen luiden als volgt. 

 

1. Is of zijn er (een) werkmethodiek(en) beschreven? (hieronder worden ook zaken als heldere 

doelgroepomschrijving, inclusiecriteria e.d. begrepen). 

2. In hoeverre is in de methodiek duidelijk omschreven aan welke vaststelbare voorwaarden 

een slachtoffer-dadergesprek en andere modaliteiten minimaal moeten voldoen? 

3. In welke mate wordt deze methodiek ook gevolgd; is er sprake van uniforme uitvoering op 

essentiële punten? 

 

Voor beantwoording van deze vragen zijn verschillende onderzoeksmethoden ingezet, te weten:  

analyse schriftelijke stukken (met name de Handleiding Slachtoffer-dadergesprekken), interviews 

met medewerkers en projectleider centrale kantoor van Slachtoffer in Beeld in Utrecht (n=4), 

interviews met bemiddelaars (n=23), groepsgesprek bemiddelaars (n=7) en de casestudies (n=8). 

 

5.2 Doelstelling en uitgangspunten 

 

Slachtoffer in Beeld heeft de doelstelling van de slachtoffer-dadergesprekken in haar visiedocument 

als volgt geformuleerd: “SiB bemiddelaars begeleiden het proces om tot een dialoog te komen 

tussen slachtoffer en dader. Een slachtoffer-dadergesprek is een heroriëntatie op het misdrijf. Door 

samen naar gevolgen, motieven en vragen rondom het misdrijf dat hen verbindt te kijken, kan deze 

dialoog bijdragen de andere kant te zien en kunnen slachtoffer en dader zich anders tot elkaar gaan 

verhouden. Daarnaast kan een slachtoffer-dadergesprek bijdragen aan de verwerking van een 

misdrijf”. 

 

Dit betekent
51

 concreet dat het slachtoffer-dadergesprek een plek biedt om: 

Voor (jonge) daders: 

- excuses aan te bieden; 

- zijn kant van het verhaal te vertellen; 

- zicht te krijgen op het effect van zijn daad voor het slachtoffer; 

- vragen te beantwoorden; 

- te vertellen dat hij zijn leven gaat beteren; 
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 Bron: Visie en uitwerking slachtoffer-dadergesprekken, april 2008, pagina 3. 
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- zich van een andere kant te laten zien. 

 

Voor slachtoffers: 

- excuses te vragen en/of te ontvangen; 

- zijn verhaal en gevolgen te vertellen; 

- te luisteren naar het verhaal, gevolgen en motieven van de dader; 

vragen te stellen; 

- te zien wie de dader is; 

- de “regie over eigen leven voor een deel terug te nemen”. 

 

In deze definitie vallen twee zaken op die met elkaar samenhangen: (1) de bemiddelaar heeft een 

begeleidende, ondersteunende rol en (2) de doelen zijn zodanig geformuleerd dat zij potentieel 

behaald kunnen worden. Slachtoffer in Beeld geeft in het visiedocument aan dat het niet ter 

beoordeling is aan een bemiddelaar om te bepalen of een bemiddeling al dan niet geslaagd is. Er 

worden dan ook geen te behalen eindtermen geformuleerd. Daarmee onderstreept Slachtoffer in 

Beeld de faciliterende, begeleidende rol van de bemiddelaar. Het slachtoffer-dadergesprek wijkt 

daarmee dus af van een justitiële of hulpverlenende interventie waar een hulpverlener of trainer 

systematisch en planmatig werkt aan het realiseren van vooraf geformuleerde, bij voorkeur 

concrete en toetsbare doelen. Het feit dat Slachtoffer in Beeld het slachtoffer-dadergesprek geen 

interventie noemt maar een voorziening moet wellicht mede in dit licht geplaatst worden. 

 

De methodiek is uitgewerkt in drie uitgangspunten/condities voor de basishouding van de 

bemiddelaar, te weten: 

- vrijwilligheid voor beide partijen; 

- vertrouwelijkheid van het proces; 

- meerzijdige partijdigheid/ neutraliteit van de bemiddelaar. 

 

Vrijwilligheid voor beide partijen: 

“Slachtoffer-daderbemiddeling door Slachtoffer in Beeld geschiedt geheel op basis van 

vrijwilligheid. De doelstelling van het bemiddelingsproces heeft alleen kans van slagen als 

deelnemers gedurende het gehele proces vrijwillig kunnen kiezen voor deelname. Wel wordt van de 

deelnemers commitment gevraagd als zij deelnemen, en dus een inspanningsverplichting” 

(Handleiding, pagina 6). 

 

Vertrouwelijkheid van het proces 

“Deelnemers moeten ervan op aan kunnen dat de informatie die zij in het bemiddelingsproces 

delen, vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Bemiddelaars zijn gebonden aan afspraken die 

gelden voor het inwinnen en verstrekken van gegevens aan derden, welke zijn vastgelegd in een 

interne instructie (te vinden in het Handboek interne instructies & protocollen)…” (Handleiding, 

pagina 6). 
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Meerzijdige partijdigheid/neutraliteit van de bemiddelaar 

“In zijn rol als neutrale procesbegeleider bewaakt de bemiddelaar de belangen van alle partijen, 

met oog voor hetgeen de betrokken partijen als juist (goed, het beste) ervaren in de gegeven 

context, gestoeld op de overtuiging dat het niet aan de bemiddelaar is om zich in functies en rollen 

tot de partijen te verhouden, maar dat hij ervoor moet zorgen dat slachtoffer en dader zich in 

veiligheid naar elkaar kunnen uiten.” (Handleiding, pagina 7). 

 

Met deze drie uitgangspunten is het inhoudelijk kader aangegeven voor de werkwijze van de 

bemiddelaar. Opvallend is dat het laatst genoemde en meest omvattende uitgangspunt weinig is 

uitgewerkt. De begrippen neutraliteit en meerzijdige partijdigheid worden in één adem genoemd 

terwijl het om verschillende begrippen gaat. Neutraliteit betekent: onpartijdigheid, dus geen partij 

kiezen. Het begrip meerzijdige partijdigheid daarentegen betekent „voor beide kanten partij kiezen‟. 

Boszormeny-Nagy (2000) omschrijft meerzijdige partijdigheid als „op empathische wijze aan iedere 

kant gaan staan‟. 

De verwarring over dit uitgangspunt zien we terug in de praktijk. Uit de interviews met de 

bemiddelaars wordt duidelijk dat met name het belang van de neutraliteit wordt benadrukt. 

Bijvoorbeeld in het groepsgesprek is het uitgangspunt neutraliteit/meerzijdige partijdigheid door de 

vaste bemiddelaars als volgt nader omschreven. “Men mag niet de indruk wekken dat een andere 

partij wordt voorgetrokken. Er komt anders scheefgroei in de relatie. Mensen zouden zich dan 

achtergesteld of benadeeld kunnen voelen. De manier van vragen stellen is daarbij van belang. 

Zuiverheid wordt behouden door zelf uit de discussie te blijven. De bemiddelaar moeten faciliteren, 

niet zelf zaken aangeven, oordeelt niet”. 

Dat neutraliteit belangrijk is blijkt bijvoorbeeld uit casebeschrijving 3 (bijlage 4) waarin is beschreven 

dat de dader zich duidelijk meer op zijn gemak ging voelen toen de bemiddelaar vertelde dat zij 

onpartijdig is. Deze neutraliteit van de bemiddelaar roept echter ook een aantal dilemma‟s op, 

getuige de volgende vragen die vanuit de praktijk naar voren zijn gebracht: 

- Mag je een slachtoffer (zonder eigen vervoermiddel) wel of geen vervoer aanbieden naar een 

locatie van het slachtoffer-dadergesprek (die met het openbaar vervoer moeilijk bereikbaar 

is)? 

- Mag je partijen wel of niet aanbieden dat ze na afloop nog een keer mogen bellen als ze daar 

behoefte aan hebben?
52

 

- Mag je vanuit je neutraliteit als bemiddelaar wel of niet inpraten op een jongere als je vindt 

dat zijn aandeel aan het delict groter is dan hij zelf denkt? Of als je vindt dat hij meer voor 

een slachtoffer kan betekenen dan hij nu geboden heeft? 

 

Een basishouding van meerzijdige partijdigheid biedt ons inziens meer ruimte voor een bevestigend 

antwoord op bovenstaande vragen dan een basishouding van neutraliteit. Een neutrale houding is 

ook minder gemakkelijk te verenigen met de pedagogische betekenis van het slachtoffer-

dadergesprek voor de (jeugdige) dader. 
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 Want dan denkt de partij die daar geen behoefte aan heeft, wellicht: „ze praten daar nog met elkaar over na‟? 



   106 

 

Ook een van de casebeschrijvingen laat het dilemma zien. De bemiddelaar is met de opmerking 

tegen de dader: “Hoe zou het voor je zijn als iemand jouw dochter mishandelde?” mogelijk nog wel 

meerzijdig partijdig maar zeker niet neutraal. Deze opmerking heeft overigens volgens de 

bemiddelaar zelf wel een belangrijk positief effect gehad op de dader (Zie bijlage 4, case 4). 

 

5.3 De handleiding Slachtoffer-dadergesprekken 

 

Slachtoffer in Beeld heeft voor de uitvoering van de slachtoffer-dadergesprekken een handleiding 

ontwikkeld. De eerste versie van de handleiding is tot stand gekomen op basis van verschillende 

bronnen: 

- literatuuronderzoek (waaronder evaluaties van de pilotprojecten); 

- het model voor slachtoffer-dadergesprekken dat door Slachtofferhulp Nederland is 

ontwikkeld; 

- raadpleging van externe adviseurs en netwerkpartners; 

- ervaringen uit het buitenland (bijvoorbeeld door deelname aan seminars). 

 

De eerste versie van de handleiding is becommentarieerd door de implementatiegroep waarin 

onder andere de vaste verwijzers (Slachtofferhulp Nederland, Raad voor de Kinderbescherming en 

Jeugdreclassering) zijn vertegenwoordigd. Er komt regelmatig een nieuwe update: de laatste 

versies dateren van respectievelijk januari 2009 en december 2009. De aanpassingen in een 

nieuwe update komen tot stand op basis van interne (visie)discussies binnen Slachtoffer in Beeld. 

Met name de vaste bemiddelaars hebben hier een actieve rol. Hun wordt bijvoorbeeld gevraagd 

een nieuwe versie kritisch door te lezen. De feedback die dit oplevert wordt in een volgende update 

verwerkt. 

 

Het bemiddelingstraject is opgedeeld in 6 fasen
53

: 

Voortraject: De verwijzende instantie of slachtoffer of dader zelf doet aanmelding bij Slachtoffer in 

Beeld. Vervolgens worden de gegevens van de andere partij achterhaald door de 

aanmeldcoördinator van Slachtoffer in Beeld. Hiervoor heeft Slachtoffer in Beeld afspraken 

gemaakt met het Parket Generaal. Hierna zet het aanmeldpunt van Slachtoffer in Beeld de zaak uit 

bij een bemiddelaar. 

Intakefase: De bemiddelaar pakt de zaak zo spoedig mogelijk op door eerst contact op te nemen 

met de aanmeldende instantie en de initiatiefnemende partij (telefonisch of schriftelijk). Vervolgens 

neemt de bemiddelaar (eerst schriftelijk en daarna telefonisch) contact op met (1) de andere partij 

en met diens toestemming met (2) de begeleidende instantie van de andere partij (indien 

aanwezig). De bemiddelaar geeft in deze fase informatie en peilt behoeften en verwachtingen van 

beide partijen. 

Voorbereidende fase: Gesprekken met slachtoffer en dader afzonderlijk. Doel: informeren, 

deelnemende partijen screenen op geschiktheid, verwachtingen onderzoeken, wensen en 
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 Bron: Handleiding Slachtoffer-dadergesprekken; december 2009. 
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behoeften inventariseren en bekijken of deze kunnen worden gematched. Beoordelingsmoment: 

wel/geen vervolg. 

Uitvoeringsfase: Daadwerkelijke bemiddeling. Bemiddelaar begeleidt het gesprek of andere vorm 

van dialoog. 

Afrondende fase: Rapportage en registratie. Bemiddelaar rapporteert aan Slachtoffer in Beeld, 

begeleidende/aanmeldende instantie en eventueel officier van justitie. 

Natraject: Nazorg door de begeleidende/aanmeldende instantie. Geen rol voor bemiddelaar. 

 

De handleiding is systematisch en overzichtelijk van opzet en heeft het karakter van een geheel 

aan voorschriften en bijbehorende achtergrondinformatie. Voor elke fase wordt aangegeven welke 

achtereenvolgende stappen/activiteiten ondernomen moeten worden, wat per stap gedaan moet 

worden en aan de orde moet worden gesteld en wanneer een fase kan worden afgerond. De 

voorbereidingsfase bijvoorbeeld eindigt met een checklist om te bepalen of deze fase kan worden 

afgerond, de uitvoeringsfase kan starten en welke modaliteiten dan gekozen kunnen worden. 

Er zijn ook meer algemene voorwaarden geformuleerd voor een slachtoffer-dadergesprek, zoals 

hoe lang de bemiddeling maximaal mag duren, dat het gesprek tussen slachtoffer en dader op een 

neutrale locatie wordt gehouden en dat er bepaalde eisen worden gesteld aan de bemiddelaar. 

Naast de voorschriften wordt per fase ook achtergrondinformatie gegeven over relevante thema‟s. 

Bij de intake zijn bijvoorbeeld relevante thema‟s: ‟motivatie, wat is de ondergrens‟, „ouders 

betrekken bij minderjarigen‟ en „hoe bezoek ik iemand in het Huis van Bewaring of de gevangenis‟. 

Verder zijn er bij de meeste fasen standaarden of voorbeelden opgenomen, zoals: een 

voorbeeldbrief voor benadering van een slachtoffer/een dader, een modelgesprek tussen 

slachtoffer en dader, en richtlijnen voor een excuusbrief. 

 

5.4 Omschrijving en selectie doelgroep  

 

Omschrijving doelgroep 

De indicaties en contra-indicaties voor de doelgroep zijn in de Handleiding Slachtoffer-

dadergesprekken beschreven. Indicaties zijn: 

- Er is aangifte gedaan. 

- Er is overeenstemming over het misdrijf, dat wil zeggen dat de feiten naar aanleiding 

waarvan het bemiddelingsaanbod wordt gedaan in beginsel door beide partijen worden 

erkend als basis voor bemiddeling.
54

 

- Slachtoffer en dader zijn duidelijk aanwijsbaar (dat wil zeggen „natuurlijke personen‟). 

- Of er is sprake van een verkeersmisdrijf of verkeersongeval waarbij veroorzaker en 

slachtoffer met elkaar in dialoog willen. 
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 Als slachtoffer en dader het niet (geheel) eens kunnen worden over de gebeurtenis (het misdrijf) maar beide partijen 

wensen toch een gesprek en hebben overeenstemming over wat ze willen bespreken, dan kan aanmelding toch plaats 

vinden mits de focus ligt op de punten van overeenstemming en het gesprek herstel- en toekomstgericht wordt gevoerd (zie 

Handleiding pagina 7). 
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- Er is altijd sprake van tenminste één gemotiveerde partij. 

 

Er zijn drie soorten contra-indicaties onderscheiden in de handleiding: 

 

Algemeen: 

- Conflictsituaties waarbij geen sprake is van een misdrijf. 

- Als de doelstelling van de aanmelding is herstel van materiële schade. 

 

Delict gerelateerd 

- Zaken waarbij geen sprake is van tenminste een taakstrafwaardig delict (waaronder ook 

HALT) indien de aanmelding vanuit de (minderjarige) dader komt. 

- Zaken waarbij sprake is van langdurige stelselmatige of opeenstapeling/herhaling van 

(traumatische) ervaringen, de zogenaamde type II trauma‟s, ook indien hiervan voor het eerst 

aangifte wordt gedaan. Voorbeelden zijn: burenruzies, pesterijen, huiselijk geweld, stalking, 

incest, verwaarlozing. 

 

Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan kunnen type II trauma‟s wel in aanmerking komen voor 

bemiddeling, te weten: het trauma dient verwerkt te zijn, informatie van voormalige behandelaars is 

beschikbaar en voor- en nazorg is geregeld voor zowel slachtoffer als dader. Slachtoffer in Beeld 

hanteert in deze situaties een speciale richtlijn en screent en volgt deze zaken zorgvuldig. 

 

Gerelateerd aan de deelnemers 

- Slachtoffer of dader is niet in staat de betekenis van de procedure te begrijpen of een 

verantwoord gesprek te voeren dan wel zich te conformeren aan de voorwaarden daarvan óf 

het slachtoffer of de dader kunnen niet overzien wat de consequenties of impact van een 

gesprek kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat: 

- Hij/zij nog hevige stress ervaart als gevolg van het delict (bemiddeling dient dan in een 

 later stadium te worden aangeboden) of lijdt aan een posttraumatische stressstoornis. 

- Hij/zij te maken heeft met (ernstige) psychopathologie of verslavingsproblematiek die 

normaal functioneren belemmert. 

 

Slachtoffer in Beeld hanteert als uitgangspunt bij de screening en selectie dat er altijd gekeken 

wordt of er nog ruimte is om iets te doen voor het slachtoffer/de dader. Er wordt dus primair 

gekeken naar de mogelijkheden in plaats van naar restricties. Er mag dan ook gecontroleerd 

afgeweken worden van de contra-indicaties. De geïnterviewde beleidsmedewerker van Slachtoffer 

in Beeld noemt als voorbeeld van een „gecontroleerde afwijking‟ een autistische jongen die gestalkt 

heeft. Bij een goede afstemming van verwachtingen tussen dader en slachtoffer (deze jongen kan 

zich niet inleven in de positie van het slachtoffer) en inzet van een ervaren bemiddelaar kan (na 

intern overleg en afspraken) mogelijk wel een slachtoffer-dadertraject worden ingezet. 

Een andere mogelijkheid om een zo breed mogelijke doelgroep te bedienen is gelegen in het 

werken met een specifiek protocol voor bijzondere gevallen. In het algemeen is het uitgangspunt 

van de slachtoffer-dadergesprekken dat één gesprek tussen slachtoffer en dader voldoende moet 
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zijn. Achterliggende reden om type II trauma als contra-indicatie te hanteren is gelegen in het feit 

dat er voor dit soort zaken meer nodig is dan een gesprek. Onder bepaalde voorwaarden (zie 

eerder) wordt voor dergelijke zaken een apart protocol opgesteld. Bijvoorbeeld voor een incestzaak 

die jaren geleden had plaats gevonden, is een specifiek protocol ontwikkeld waardoor er toch een 

slachtoffer-dadergesprek kon plaatsvinden. In dit protocol is onder andere vastgelegd dat er twee 

gesprekken mogelijk zijn, dat de bemiddeling wordt uitgevoerd door een ervaren bemiddelaar, 

(indien geïndiceerd) het hele gezin betrokken wordt, een aparte evaluatie achteraf plaats vindt, de 

(voormalig) behandelaar benaderd wordt voor informatie en de nazorg voor beide partijen is 

geregeld. 

 

De procedure van screening en selectie  

De eerste screening en selectie dient te gebeuren door de actieve verwijzers. Door de voorlichting 

die Slachtoffer in Beeld organiseert worden zij geacht op de hoogte te zijn van de (contra)-

indicaties. Het aanmeldformulier wordt ingevuld door de verwijzende instelling en komt binnen bij 

het centrale kantoor in Utrecht. De tweede screening gebeurt dan door de aanmeldcoördinator. Als 

er aanwijzingen zijn dat een aanmelding niet voldoet aan de criteria (bijvoorbeeld wat betreft type 

delict) vraagt deze aanvullende informatie op. Bij twijfel wordt een aanmelding intern besproken. 

Een geaccepteerde aanmelding wordt vervolgens uitgezet bij een bemiddelaar in de regio. Eerst 

wordt gekeken naar de mogelijkheden van de vaste bemiddelaar. Als deze geen tijd heeft dan 

wordt de zaak uitgezet bij een van de freelancers. De bemiddelaar heeft vervolgens nog een eigen 

verantwoordelijkheid ten aanzien van de screening, op basis van de aanwijzingen in de handleiding 

en op basis van de eigen professionaliteit. De eigen veiligheid is daarbij ook een criterium. Deze 

laatste screening kan op elk moment in de voorbereiding worden toegepast (op basis van 

voortschrijdend inzicht) en is dus niet gebonden aan de intake. 

Specifiek ten behoeve van screening op psychopathologie door de bemiddelaars, is in 2009 de 

scholingsmodule psychopathologie ontwikkeld. Dit is een van de modules die de bemiddelaars 

verplicht moeten volgen (zie paragraaf 3.4.2). De module richt zich op vragen als: welke vormen 

van psychopathologie zijn er, hoe zien ze eruit, wat voor soort gedrag hoort erbij en wat betekent dit 

gedrag voor een in te zetten slachtoffer-dadertraject. 

 

De screening en selectie in de praktijk 

Alle bemiddelaars geven aan zich voldoende toegerust te voelen voor de screening en selectie, 

hoewel men dat niet altijd gemakkelijk vindt. Dan gaat het met name om het inschatten van de 

motivatie bij de veelal jeugdige daders. Alle bemiddelaars schenken veel aandacht aan de motivatie 

van dader en slachtoffer om mee te doen aan de bemiddeling. Vooral de motivatie van de dader 

wordt goed onderzocht om mogelijke teleurstelling bij het slachtoffer, als een dader bijvoorbeeld 

alsnog afhaakt, te voorkomen. Verschillende bemiddelaars voegen daar nadrukkelijk aan toe dat 

niet alleen de jongere verantwoordelijkheid moet nemen voor het delict maar dat de ouders dat ook 

moeten onderschrijven. 

De eigen taak inzake screening op de contra-indicaties (bij de deelnemers), wordt door sommige 

bemiddelaars sterker benadrukt dan door anderen. De grootste groep bemiddelaars besteedt hier 

aandacht aan door de aanwijzingen te volgen die de handleiding voorschrijft, zoals: eigen 
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inschatting, contactlegging met de begeleidende instantie van slachtoffer/dader en met de 

eventuele behandelaar (met toestemming van betrokkene). Een aantal overlegt in lastige situaties 

standaard met een collega of met de beleidsmedewerker van het centrale kantoor. Er zijn echter 

ook enkele bemiddelaars die aangeven geen eigen screening te doen op deze contra-indicaties. Zij 

zien hier vooral een taak voor het centrale aanmeldkantoor in Utrecht. Zoals een van hen zegt 

‟‟daar zitten kundige mensen die er al naar hebben gekeken… „‟. Deze kleine groep bemiddelaars 

accepteert ook zaken waar bijvoorbeeld sprake is van psychische problematiek van een deelnemer 

en zoeken niet meer zelf uit of zij een dergelijke zaak op moeten pakken. (Voor een voorbeeld zie 

case 1, bijlage 4). 

In het algemeen zoekt men creatief naar de grenzen van wat nog mogelijk is. Bijvoorbeeld bij een 

verstandelijk beperkte jongen die een seksueel delict heeft gepleegd met een kind van vijf jaar uit 

dezelfde straat, is gekozen voor het schrijven van een brief aan de ouders van het slachtoffer. In de 

brief geeft de dader aan wat hij gaat verbeteren en veranderen en wat hij daar al aan heeft gedaan. 

De dader kon dit in een gesprek met de ouders niet voldoende verwoorden. 

Verschillende bemiddelaars geven ook aan de beslissing om wel of niet toe te werken naar een 

slachtoffer-dadergesprek, bijvoorbeeld bij een jonge dader met autisme, in belangrijke mate bij het 

slachtoffer zelf neer te leggen. 

Niet iedereen is overigens even positief over het feit dat de instroomcriteria soms worden opgerekt. 

Enkele bemiddelaars hebben hier moeite mee. Dit geeft naar hun mening onduidelijkheid voor de 

verwijzers. Een van hen geeft als voorbeeld een aanmelding vanuit Slachtofferhulp Nederland 

inzake huiselijk geweld die om specifieke redenen wel geaccepteerd is door Slachtoffer in Beeld. 

Diezelfde bemiddelaar had echter enkele weken daarvoor in een voorlichtingsbijeenkomst bij 

Slachtofferhulp Nederland nog nadrukkelijk aangegeven dat huiselijk geweld een contra-indicatie is 

voor een slachtoffer-dadergesprek. 

Of men nu wel of niet actief screent op alle contra-indicaties, geen enkele bemiddelaar zegt in de 

praktijk meegemaakt te hebben dat een zaak te „zwaar‟ was, met andere woorden dat na een 

goede voorbereiding één gesprek tussen slachtoffer en dader niet voldoende bleek om tegemoet te 

komen aan de behoeften en wensen van verschillende partijen. Niet iedereen hanteert overigens 

het criterium van één gesprek even strikt. Sommigen zeggen hier wel eens vanaf te zijn geweken. 

Ook komt het voor dat men bijvoorbeeld bij een ernstige zedenzaak achteraf nog een keer 

telefonisch contact zoekt om na te gaan hoe het gaat. Deze bemiddelaars geven aan dat deze 

vorm van nazorg bij sommige ernstige casussen mogelijk moet zijn, wellicht zelfs als zodanig 

vastgelegd zou moeten worden in de handleiding. 

 

In het algemeen geven bemiddelaars aan dat ze bij de verwijzingen weinig informatie meekrijgen. 

Enkelen zeggen niet meer nodig te hebben dan een naam en een telefoonnummer om aan de slag 

te kunnen. Maar een relatief grote groep bemiddelaars maakt opmerkingen over het feit dat de 

informatie die men krijgt van de verwijzende instantie (met name de Raad) soms incompleet is. 

Informatie over psychopathologie, de aanwezigheid van een verstandelijke beperking of de 

vermelding van relevante instellingen die bij een jongere zijn betrokken, wordt dan gemist. Als men 

niet weet wat men mist bestaat het risico dat sommige informatie (te) laat boven tafel komt. In dit 

verband is ook de opmerking gemaakt dat soms informatie wordt gemist om een goede afweging te 
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kunnen maken of huisbezoek van de bemiddelaar bij de dader, verantwoord is vanuit het oogpunt 

van de eigen veiligheid van de bemiddelaar. 

 

5.5 Uniformiteit van uitvoering 

 

Aandacht voor en bewaking van uniformiteit 

Uniformiteit van de uitvoering vormt een belangrijk thema binnen Slachtoffer in Beeld. In het 

verleden hebben de freelancers veel ruimte gekregen om hun eigen werkwijze te ontwikkelen (zie 

ook paragraaf 3.4). Sinds begin 2009 is er veel intern beleid ontwikkeld gericht op 

kwaliteitsbewaking en bewaking van de uniformiteit. De volgende activiteiten dragen hiertoe bij: 

- Tijdens de introductiedag wordt de handleiding doorgenomen en de uitvoering van de 

werkprocessen besproken. 

- Binnen alle scholingsmodules wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan oefenen via 

rollenspelen. 

- Er is een inwerkprocedure ontwikkeld voor nieuwe freelancers (zie paragraaf 3.4.3). 

- In elke regio worden per jaar 4 of 5 intervisiebijeenkomsten gehouden. De vaste bemiddelaar 

fungeert als voorzitter. Bij iedere intervisiebijeenkomst is een exemplaar van de handleiding 

en het handboek aanwezig, opdat bij beantwoording van vragen ook deze bronnen kunnen 

worden geconsulteerd. De vaste bemiddelaars hebben de taak dit te bewaken. 

 

De beleidsmedewerker van het centrale kantoor wordt via de vaste bemiddelaars en de verslagen 

van de intervisie gevoed met informatie over de praktijk. Daarbij is haar uitgangspunt dat het 

belangrijk is om een goede open sfeer te creëren tussen Utrecht en de regio‟s. Het handboek wordt 

ook steeds bijgesteld op basis van de praktijk. Uitgangspunt van het centrale kantoor is: „afwijken 

mag maar je moet het wel kunnen verantwoorden‟. 

 

Uniformiteit van uitvoering in de praktijk 

Alle bemiddelaars zijn positief over de handleiding. Men waardeert over het algemeen de 

uitgebreidheid en de gedetailleerdheid. Met name de laatste versie(s) vindt men van goede 

kwaliteit. Dat wil niet zeggen dat de handleiding ook altijd strikt gevolgd wordt. Daar is de praktijk 

ook niet mee gediend, zo wordt gezegd. Iedereen vindt dat er sprake moet zijn van uniformiteit in 

de aanpak maar dat er ook ruimte moet zijn voor eigen invulling. Over hoe groot die eigen ruimte 

moet zijn lopen de meningen over uiteen. De zeven vaste bemiddelaars geven in het 

groepsgesprek unaniem aan dat de handleiding bindend moet zijn en dat er een beperkt grijs 

gebied ofwel bandbreedte voor eigen invulling mag zijn. Waar het grijze gebied begint moet naar 

hun mening beter worden aangeven. 

Een deel van de freelancers benadrukt vooral de ruimte voor eigen invulling. Zij maken 

opmerkingen als “de rol en positie van de bemiddelaar en de uitgangspunten moeten hetzelfde zijn 

maar iedere bemiddelaar moet wel zijn eigen invulling kunnen geven” en “de uitvoering moet 

passen bij de eigen persoonlijkheid”. Slachtoffer in Beeld moet uitgaan van de kwaliteit van de 
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eigen opleiding en de kwaliteit en professionaliteit van de bemiddelaars, zo wordt door deze 

bemiddelaars gezegd. 

Van verschillende kanten wordt tegelijkertijd ook opgemerkt dat een gezamenlijk en eenduidig 

systeem van verslaglegging de uniformiteit in uitvoering kan versterken. 

De meeste bemiddelaars zijn positief over de opstelling van het centrale kantoor van Slachtoffer in 

Beeld ten aanzien van het werken met de handleiding. Er wordt goed geluisterd en meegedacht. 

Op sommige punten is de handleiding ook minder strak gemaakt. Men geeft als voorbeeld het 

intakegesprek. Het wordt nu aan de professionele inschatting van de bemiddelaar overgelaten om 

zelf te bepalen of dit telefonisch of face to face moet gebeuren. Meer in het algemeen is men van 

mening dat er binnen Slachtoffer in Beeld voldoende ruimte is voor het eigen professionele 

handelen. Alleen bij enkele nieuw geworven freelancers bestaat soms twijfel over de ruimte die er 

vanuit Utrecht wordt geboden voor de eigen professionaliteit. Zij zeggen niet goed te weten in 

hoeverre ze op afwijking van de handleiding aangesproken kunnen worden. 

 

Een aantal bemiddelaars geeft aan altijd alleen na overleg met de vaste bemiddelaar of met het 

centrale kantoor in Utrecht af te wijken. Dan gaat het veelal om afwijkingen omdat de praktijk in 

bijzondere situaties maatwerk vraagt. We geven twee voorbeelden: 

- Een aanmelding kwam via de dader binnen. Het slachtoffer wilde niet, maar de moeder van 

het slachtoffer wel. Uiteindelijk is er een gesprek geweest tussen beide moeders (van 

slachtoffer en dader). Dit kan niet volgens de handleiding, maar de bemiddelaar vond het hier 

passend omdat elementen uit het gesprek toch terug kwamen bij slachtoffer en dader via hun 

beide moeders. 

- Een andere bemiddelaar heeft een keer een telefonisch slachtoffer-dadergesprek gehouden. 

Ook dit is niet volgens de handleiding maar had te maken met het feit dat de dader ADHD 

had en niet lang stil kon zitten en het slachtoffer autistisch is. Uiteindelijk is het via de 

moeders van beiden tot een soort slachtoffer-dadergesprek via de telefoon gekomen. 

 

Beide bemiddelaars handelen hiermee conform het in de vorige paragraaf vermelde uitgangspunt, 

dat er altijd gekeken moet worden naar de mogelijkheden die er zijn om iets te betekenen voor (de 

omgeving van) het slachtoffer/de dader. Ook in een van de casestudies wordt de vader van het 

slachtoffer aangemeld voor een slachtoffer-dadergesprek, en niet het slachtoffer zelf (zie bijlage 4, 

case 1). 

 

Uit de inventarisatie van onderdelen van de handleiding waarop (al dan niet na overleg) wordt 

afgeweken, komen drie punten naar voren die het meest zijn genoemd. We bespreken ze kort. 

 

De contactlegging met het slachtoffer/de dader (n=5) 

Het gaat hier over twee aspecten: (1) de instructie dat altijd eerst een brief gestuurd moet worden 

naar de tweede partij en (2) dat altijd eerst contact gelegd moet worden met de aanmeldende partij. 

Ten aanzien van het eerste punt is door verschillende bemiddelaars de opmerking gemaakt dat op 

basis van een eigen inschatting in voorkomende gevallen ook direct telefonisch contact gelegd 

moet kunnen worden. Een bemiddelaar zegt hierover : “Ik ga soms mijn eigen weg. Omdat ik dan 
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zo bezig ben met die zaak, dan heb ik het verhaal van de dader gehoord, kan ik beter meteen 

contact opnemen. Het ligt er ook aan of het slachtoffer een hele heftige zaak heeft 

meegemaakt…Bij diefstal fiets kondig ik het niet aan. Bij daders hangt het er niet vanaf, want die 

bel ik altijd meteen”. Een tweede bemiddelaar: “Ik bel altijd als vooraankondiging, dan hoor je wel al 

of ‟t klikt of niet”. 

Ten aanzien van het tweede punt is onder andere de opmerking gemaakt dat het bijvoorbeeld bij 

een zedenzaak ook mogelijk moet zijn om eerst met het slachtoffer contact op te nemen ook al is 

de dader de aanmelder. Dit om te kijken hoe het slachtoffer er überhaupt tegenover staat. 

 

Het schrijven van de introductiebrief en de excuusbrief (n=5) 

De voorbeeldintroductiebrieven en de instructies voor een excuusbrief worden niet volledig 

overgenomen. Een van de bemiddelaars geeft in het interview aan dat zij de instructies voor een 

excuusbrief meegeeft aan een dader. In die instructies staan punten die aan de orde moeten 

komen in een brief. Van haar hoeft echter niet alles wat in die instructie staat in de excuusbrief. Het 

gaat er om wat een dader zelf formuleert: ze vindt niet dat ze dan zelf punten, die de dader zelf niet 

genoemd heeft, moet gaan aanvullen om te voldoen aan de instructies. Het gaat volgens haar om 

wat de dader ermee wil zeggen. Het is belangrijk voor het slachtoffer om te zien dat het uit het hart 

van de dader komt en niet een gestandaardiseerde brief is. 

 

De nazorg of het nabellen (n=5) 

Een ander vaker genoemd punt is het nabellen van de betrokken partijen nadat het contact heeft 

plaatsgevonden om te vragen hoe het nu met partijen is. De handleiding geeft hier geen ruimte 

voor. Sommige bemiddelaars kunnen zich daar heel goed in vinden omdat het helderheid geeft: 

“het gaat om één ontmoeting en dan is het klaar”. Dat is ook prettig voor de bemiddelaar zelf, zo is 

de mening van deze bemiddelaars. Er zijn ook bemiddelaars die hier moeite mee hebben omdat 

men het soms wel wenselijk of nodig vindt om nog iets aan nazorg te doen. Zij geven aan dit item in 

te brengen in de intervisie of onder de aandacht te hebben gebracht van het centrale kantoor in 

Utrecht. Sommigen geven ook aan in bijzondere gevallen nu ook al aan partijen aan te bieden dat 

zij nog eens mogen bellen of zij bieden aan zelf nog eens te bellen (zie ook case 2, bijlage 4). 

 

Andere punten die meer dan eens zijn genoemd als punten waarop wel eens of vaker wordt 

afgeweken van de handleiding zijn: 

- Contacten met justitie en met verwijzers gaan soms informeler dan in de handleiding is 

beschreven. Soms krijgt men bijvoorbeeld ook achtergrondinformatie van justitie of een 

bemiddelaar geeft bijvoorbeeld tips aan de Jeugdreclassering over de aanpak van een 

bepaalde jongere. 

- Het betrekken van de ouders zowel in de voorbereiding als in het gesprek tussen slachtoffer 

en dader. Verschillende bemiddelaars benadrukken sterk de rol van de ouders en denken 

meer vanuit het grotere geheel. Zij doen het voorgesprek altijd in aanwezigheid van de 

ouders zeker als het om jonge kinderen gaat. Zij geven ouders een meer actieve rol dan de 

handleiding voorschrijft, bijvoorbeeld door hen aan het einde van het gesprek de ruimte te 

geven ook hun zegje te doen. 
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- Enkele bemiddelaars geven expliciet aan niet standaard de initiatiefnemer als eerste aan het 

woord te laten bij een gesprek tussen slachtoffer en dader. Het is bijvoorbeeld soms goed de 

dader eerst te laten vertellen als er nog weerstand zit bij het slachtoffer en de bemiddelaar 

weet dat de eerste woorden van de dader het slachtoffer zullen gaan ontspannen. 

 

De casestudies geven ook een indruk van de uniformiteit in uitvoering Bij elke case is binnen het 

format de vraag gesteld of de bemiddeling conform de handleiding is uitgevoerd. Bij 5 van de in 

totaal 8 cases zijn afwijkingen genoteerd door de bemiddelaar
55

. Deze betreffen: 

- De psycholoog binnen de PI neemt feitelijk de bemiddeling over (zie bijlage 4, case 1). 

- Het bemiddelingsgesprek is gevoerd met de ouders en het slachtoffer (omdat de laatste een 

gebroken kaak had) (zie bijlage 4, case 4). 

- De bemiddelaar heeft de dader (veroorzaker) nadrukkelijk gewezen op zijn 

verantwoordelijkheid ten aanzien van de nabestaanden toen deze de afspraak voor het 

bemiddelingsgesprek af wilde zeggen omdat hij een andere afspraak liet prevaleren. Het 

uitgangspunt „vrijwilligheid‟ kwam daarmee volgens de bemiddelaar onder druk te staan. 

- De bemiddelaar heeft tussen de voorbereidingsfase en de uitvoeringsfase een aantal 

telefonische contacten gehad met slachtoffer en dader. Dit staat niet als zodanig vermeld in 

de handleiding. Zij werd in deze periode ook zelf gebeld door de dader en wilde beide 

partijen goed geïnformeerd houden. 

- Bij twee cases heeft de bemiddelaar na afloop contact gehad met beide partijen. 

 

Meer in het algemeen komt uit de interviews het beeld naar voren dat sommige bemiddelaars een 

strakke en vaste structuur hanteren en anderen meer ruimte geven aan het proces. Een voorbeeld 

bij uitstek van de eerste groep is de bemiddelaar die aangeeft het gesprek tussen slachtoffer en 

dader altijd tot in de puntjes voor te bereiden. Zij zegt hierover het volgende: “In de voorbereiding 

wordt vrijwel woordelijk besproken wat er in het gesprek gezegd gaat worden. Dit biedt beide 

partijen maximale veiligheid in het gesprek zelf. De partijen mogen niet van de hak op de tak 

springen. Dan staan ze buiten en weten ze niet meer wat er is gezegd”. Ze biedt daartoe beide 

partijen in de voorbereidingsfase zoveel mogelijk concrete informatie over wat er gaat gebeuren. 

Het woord is altijd eerst aan de initiatiefpartij. De bemiddelaar zorgt ervoor dat beiden evenveel 

spreektijd hebben in het gesprek zodat sprake is van balans en benoemt de neutraliteit en 

gelijkwaardigheid: “Het is niet mijn zaak, het is jullie zaak; spreek met elkaar van mens tot mens. 

Jullie hebben allemaal evenveel rechten en plichten...”. 

 

5.6 Samenvatting en conclusies 

 

In dit hoofdstuk zijn onderzoeksresultaten gepresenteerd die moeten leiden tot beantwoording van 

drie onderzoeksvragen. Deze vragen hebben betrekking op de aanwezigheid van een methode- 

                                                   
55

 Twee van de 5 cases zijn nader beschreven in bijlage 4, te weten case 1 en case 4. 
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beschrijving en op de vraag of er sprake is van uniformiteit in uitvoering. In deze samenvattende en 

concluderende paragraf worden de drie vragen achtereenvolgend beantwoord. 

 

Is of zijn er (een) werkmethodiek(en) beschreven? (hieronder worden ook zaken als heldere 

doelgroepomschrijving, inclusiecriteria e.d. begrepen). 

Slachtoffer in Beeld heeft een handleiding ontwikkeld waarin de werkwijze gedetailleerd is 

uitgewerkt en een aantal inhoudelijke thema‟s is beschreven. Voor zover het gaat om procedures 

(te nemen stappen, volgorde van te benaderen deelnemers, opbouw van te voeren gesprekken en 

checklisten voor afronding van een fase) en om relevante inhoudelijke thema‟s, is er inderdaad een 

werkmethode beschreven. In deze werkmethode is ook de doelgroep helder omschreven, zijn de 

indicaties en contra-indicaties vastgelegd en is helder omschreven hoe de screening en selectie 

moet plaatsvinden en wat ieders taak daarbij is. 

De inhoudelijke methodiek van de slachtoffer-dadergesprekken is slechts summier uitgewerkt. Er is 

volstaan met een korte beschrijving van drie uitgangspunten, te weten vrijwilligheid, 

vertrouwelijkheid en meerzijdige partijdigheid/neutraliteit van de bemiddelaar. Vrijwilligheid en 

vertrouwelijkheid zijn eerder te beschouwen als belangrijke randvoorwaarden, resteert dus het 

uitgangspunt meerzijdige partijdigheid/neutraliteit als belangrijk methodisch principe voor de 

houding en het handelen van de bemiddelaar. In de handleiding wordt niet aangegeven waarom 

deze drie uitgangspunten essentieel zijn voor het realiseren van de doelstelling van slachtoffer-

dadergesprekken. Met name bij het methodisch uitgangspunt meerzijdige partijdigheid/ neutraliteit 

wordt ook een nadere uitwerking gemist, temeer omdat hier twee begrippen bij elkaar zijn gebracht 

die niet dezelfde betekenis hebben. Dit leidt in de praktijk tot verwarring en vragen bij de 

bemiddelaars over hoe te handelen in bepaalde situaties: moet ik strikt neutraal blijven of mag ik 

partijdig zijn (voor beide partijen)? 

De werkmethode is dus wel helder over de werkwijze (de te volgen procedures) maar bevat geen 

helder inhoudelijk, theoretisch kader voor de houding en het handelen van de bemiddelaar. 

 

In hoeverre is in de methodiek duidelijk omschreven aan welke vaststelbare voorwaarden een 

slachtoffer-dadergesprek en andere modaliteiten minimaal moeten voldoen? 

De handleiding bevat vele vaststelbare voorwaarden waaraan een slachtoffer-dadergesprek moet 

voldoen. Bijvoorbeeld ten aanzien van de selectie van de doelgroep, de voorbereidingsfase en de 

uitvoeringsfase (dus het gesprek tussen slachtoffer en dader of een andere dialoogvorm). Daarbij 

verstaan we onder „vaststelbare voorwaarden‟ de voorschriften die zijn vastgelegd in de handleiding 

over bijvoorbeeld de wijze van benaderen van slachtoffer en dader, de opbouw van een 

intakegesprek, de onderwerpen die besproken moeten zijn en de inschatting die de bemiddelaar 

gemaakt moet hebben van de verwachtingen en motivatie van partijen voordat de 

voorbereidingsfase kan worden afgesloten. Er is niet expliciet vastgelegd op basis van welke 

afweging de keuze voor de dialoogvorm of modaliteit (een gesprek, een brief etc.) gemaakt moet 

worden. Wel zijn de voorschriften vastgelegd waaraan de verschillende dialoogvormen moeten 

voldoen, zoals: wie mogen aanwezig zijn bij een gesprek tussen slachtoffer en dader, wat is ieders 

rol, wat moet aan de orde komen bij een gesprek/ in een brief, in welke volgorde? 
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Er zijn ook meer algemene voorwaarden geformuleerd zoals hoe lang de bemiddeling maximaal 

mag duren en dat het gesprek tussen slachtoffer en dader op een neutrale locatie moet worden 

gehouden. 

 

In welke mate wordt deze methodiek ook gevolgd; is er sprake van uniforme uitvoering op 

essentiële punten? 

Er wordt veel aandacht besteed aan uniformiteit van uitvoering. In de eerste plaats middels de 

gedetailleerde en heldere handleiding maar ook door het interne beleid dat de laatste twee jaar is 

ontwikkeld ten aanzien van de kwaliteitsbewaking (intervisie, inwerkprotocol, verplichte scholing). Er 

is ook een open sfeer die mensen stimuleert om vragen en knelpunten die de handleiding in de 

praktijk oproept, naar voren te brengen. Daar is ook een structuur voor (via de intervisie en de 

positie van de vaste bemiddelaars). De handleiding wordt ook gezien als een product dat 

doorontwikkeld moet worden op basis van de praktijk (practice evidence). 

Gezien deze gunstige condities mag worden verondersteld dat er een redelijke mate van 

uniformiteit is met name bij de vaste bemiddelaars en bij de freelancers die de laatste twee jaar zijn 

aangesteld. Dat geldt dan met name voor de uit te voeren procedures binnen het slachtoffer-

dadergesprek omdat deze zijn vastgelegd in de handleiding. Wat betreft de inhoudelijk methodische 

kant is minder duidelijk in hoeverre sprake is van uniformiteit aangezien de methodische 

uitgangspunten weinig zijn uitgewerkt en niet geheel eenduidig zijn. 

Uit de interviews blijkt dat er geen algemeen gedeelde opvatting is dat de handleiding dwingende 

voorschriften bevat waarvan alleen gecontroleerd mag worden afgeweken. Er zijn uit de interviews 

en de casestudies dan ook diverse aspecten naar voren gekomen waarop bemiddelaars (ook 

zonder toestemming van het centrale kantoor in Utrecht of overleg met de vaste bemiddelaars) 

afwijken. Dergelijke aspecten zijn bijvoorbeeld „de nazorg‟, de benadering van partijen‟, „de 

elementen van een excuusbrief‟; maar ook de voorgeschreven procedures bij de screening en de 

positie van de ouders bij het slachtoffer-dadergesprek. 

 

De vraag of er uniformiteit van handelen is op essentiële punten, kan niet worden beantwoord.  

We weten namelijk niet wat de essentiële punten zijn. Er is geen vastgelegd theoretisch kader (met 

een veranderingsmodel en een beschrijving van aspecten waarvan uit onderzoek is gebleken dat 

ze essentieel zijn voor een slachtoffer-dadergesprek). Omdat dit kader ontbreekt is het niet mogelijk 

om te bepalen wat een acceptabele bandbreedte in variatie van uitvoering is. De casestudies laten 

zien dat de praktijk zo divers is dat er wel behoefte is aan een dergelijk kader en de huidige 

handleiding feitelijk te rigide is. 

Een dergelijk kader geeft richting aan de discussie over doorontwikkeling van de methode op basis 

van praktijkervaringen. Bijvoorbeeld: waar is de beslissing dat geen nazorg mag worden geboden 

op gebaseerd? Hoe belangrijk is dit besluit dus hoe essentieel is het dat hier niet van wordt 

afgeweken etc. Een theoretisch kader is ook een voorwaarde om de vraag te kunnen 

beantwoorden of er voldoende uniformiteit is om een effectonderzoek uit te gaan voeren. 
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6 Verhouding tot de strafrechtelijke procedure  

6.1 Inleiding 

 

Er zijn vier onderzoeksvragen die betrekking hebben op de verhouding tussen de slachtoffer-

dadergesprekken en de strafrechtelijke procedure. Deze vragen hebben een verkennend karakter 

omdat er nog niet eerder onderzoek is gedaan naar dit aspect van de slachtoffer-dadergesprekken. 

De vragen luiden als volgt. 

 

1. Welke overwegingen hebben destijds geleid tot het opnemen van de link met de 

strafrechtelijke procedure? Zijn ook mogelijke averechtse effecten in ogenschouw genomen? 

2. Op welk moment vinden de gesprekken en andere modaliteiten plaats, gerelateerd aan de 

strafrechtelijke procedure? 

3. Hoe vaak komt het voor dat een inhoudelijk verslag van een gesprek ter informatie wordt 

gestuurd aan de officier van justitie en/of verwijzers? 

4. Wat wordt er door de officieren van justitie met de ontvangen berichtgeving gedaan? 

 Spelen deze verslagen soms een rol in de strafzaak, zo ja, welke en hoe? 

 

Voor beantwoording van deze vragen zijn de volgende onderzoeksbronnen: 

- literatuuronderzoek; 

- telefonische interviews met experts en sleutelpersonen die betrokken zijn geweest bij de 

totstandkoming van beleid (n=5); 

- analyse van registratiegegevens van Slachtoffer in Beeld; 

- interviews (n=23) en een groepsgesprek (n=7) met bemiddelaars van Slachtoffer in Beeld; 

- telefonische interviews met officieren van justitie (n=9); 

- de casestudies (n=8). 

 

6.2 De verklaring van de link vanuit slachtoffer-dadergesprekken met het strafrecht 

 

De positionering van slachtoffer-dadergesprekken  

De positionering van de slachtoffer-dadergesprekken ten opzichte van het strafrecht is vastgelegd 

in twee brieven die de minister van Justitie over dit onderwerp aan de tweede Kamer heeft 

gestuurd. De Minister herhaalt in zijn brief van 2006 (TK, 2005 - 2006, 27213, nr. 11) de drie 

uitgangspunten die ook in de brief van 2004 (TK, 2003 - 2004, 27213, nr. 8) zijn genoemd: 

- Slachtoffer-dadergesprekken vinden alleen plaats op basis van vrijwilligheid. Alleen 

deelname van beide zijden op basis van vrijwilligheid kan leiden tot een positieve afloop van 

het gesprek. 

- Het slachtoffer-dadergesprek kan alleen als aanvulling op de strafrechtelijke procedure 

worden toegepast. 
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- Een verslag van een afgesloten slachtoffer-dadergesprek kan, als het strafproces nog moet 

plaats vinden, ter informatie aan de officier van justitie worden toegestuurd. Deze kan 

daarmee dan bij zijn requisitoir rekening houden. 

 

In de brief van 2004 geeft de Minister ook nog aan dat de regeling van de schade zo nodig 

betrokken kan worden in het gesprek. Het feit dat dit niet meer terugkomt in de brief van 2006 kan 

het gevolg zijn van het feit dat uit de procesevaluatie van de slachtoffer-dadergesprekken (pilots) 

blijkt dat er geen afspraken gemaakt worden tussen beide partijen over het herstellen van de 

schade, tijdens een slachtoffer-dadergesprek (Hissel et al., 2006, p. 19). Geconstateerd wordt dat 

de rechtsgrond om af te dwingen dat dergelijke afspraken worden nagekomen, ontbreekt. 

In de eerste brief (TK, 2003 - 2004, 27213, nr. 8) plaatst de Minister bemiddeling in de bredere 

internationale context van het herstelrecht (restorative justice). Hij geeft aan dat het zeker niet zo is 

dat alle slachtoffers voordeel hebben bij herstelrecht. Gelet op de doelstellingen van herstelrecht 

kan volgens hem de dader onevenredig meer aandacht krijgen dan het slachtoffer. De Minister 

vindt evenwel het slachtofferbelang bij herstelrecht belangrijk en ziet mogelijkheden voor 

slachtoffers om gebruik te kunnen maken van een vorm waarbij getracht wordt het slachtoffer en de 

dader in een gesprek met elkaar te brengen. Hij noemt dit een slachtoffer-dadergesprek. 

In de tweede brief (TK, 2005 - 2006, 27213, nr. 11) wordt het uitgangspunt dat het slachtoffer-

dadergesprek alleen een aanvulling vormt op de strafrechtelijke procedure, onderbouwd met de 

redenering dat de meeste slachtoffers belang hebben bij opsporing en bestraffing van de verdachte 

en geen bijzondere behoefte hebben aan nadere contacten met de veroordeelde. 

In deze tweede brief geeft de minister ook expliciet aan dat slachtoffer-dadergesprekken niet alleen 

aan alle slachtoffers van misdrijven dienen te worden aangeboden maar dat deze gesprekken ook 

een zinvolle aanvulling zijn op het jeugdstrafrecht en passen bij de pedagogische opdracht van het 

jeugdstrafrecht. Aanmelding voor een slachtoffer-dadergesprek is dus niet voorbehouden aan 

slachtoffers maar nadrukkelijk ook bedoeld voor jeugdige daders. Deze uitbreiding van de 

doelgroep komt voort uit de positieve evaluatie van een aantal pilotprojecten herstelbemiddeling bij 

jeugdigen. Uit deze evaluatie blijkt dat slachtoffers die via de dader bereikt zijn, ook tevreden zijn 

over het gesprek (TK 2005 - 2006, 27213, nr. 11). 

 

Enerzijds loopt het slachtoffer-dadergesprek in Nederland dus, anders dan in sommige andere 

landen, parallel aan het strafrecht en vormt het alleen een aanvulling op het strafrecht. Anderzijds 

wordt er vanuit de slachtoffer-dadergesprekken wel een link gelegd met het strafrecht doordat de 

officier van justitie over het verloop/de uitkomst
56

 kan worden geïnformeerd. 

We zijn nagegaan wat de achterliggende redenen zijn geweest om, ondanks de nadrukkelijke 

keuze voor loskoppeling van strafrecht en slachtoffer-dadergesprekken, middels het informeren van 

de officier toch een link te leggen met het strafrecht. Om deze vraag te beantwoorden is een aantal 

interviews gehouden. Voordat we de resultaten van deze interviews weergeven, plaatsen we de 

ontwikkeling van slachtoffer-dadergesprekken in Nederland eerst in Europees perspectief. 

                                                   
56

 In de brief van de Minister wordt alleen gesproken van een verslag van een afgesloten slachtoffer-dadergesprek. Wat 

daarin moet staan is niet nader gespecificeerd. 
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Invloed van „Europa‟ op slachtofferbeleid 

De Europese Unie en de Raad van Europa hebben belangrijke beslissingen genomen die mede 

richtinggevend zijn voor de ontwikkeling van het slachtofferbeleid in Nederland. Meest van belang is 

het Kaderbesluit van de Raad voor de Europese Unie inzake de status van het slachtoffer in de 

strafprocedure (Raad voor de Europese Unie, 2001, 220/JBZ). In dit Kaderbesluit worden diverse 

rechten van het slachtoffer in de strafprocedure opgenomen, zoals correcte bejegening, recht op 

informatie etc. Van belang voor de slachtoffer-dadergesprekken is art. 10 van het Kaderbesluit. 

Hierin staat vermeld dat: 

Lid 1) Elke lidstaat zorgt voor de bevordering van bemiddeling in strafzaken met betrekking tot  

 de strafbare feiten waarvoor hij die maatregel passend acht. 

Lid 2) Elke lidstaat ziet erop toe dat elke overeenkomst die in een bemiddeling in strafzaken 

tussen het slachtoffer en de dader wordt bereikt, in aanmerking kan worden genomen. 

 

Ook in Nederland is hard gewerkt aan de verbetering van de positie van slachtoffers resulterend in 

een zelfstandige positie in het strafproces door de invoering van een apart slachtofferartikel in het 

Wetboek van Strafvordering. 

De ontwikkeling van slachtoffer-dadergesprekken in Nederland dient mede tegen het licht 

gehouden te worden van het Kaderbesluit van de Raad voor de Europese Unie dat een juridisch 

bindend karakter heeft. Dit karakter is in jurisprudentie verstevigd sinds de uitspraak van het 

Europese Hof van Justitie in Luxemburg die in de zaak Pupino oordeelde dat burgers in een 

nationaal strafproces een rechtstreeks beroep kunnen doen op EU-Kaderbesluiten (HvJ EG 16 juni 

2005, zaak C105/03, Jur. 2005, p. I-05285). We lezen in het tweede lid van artikel 10 van het 

Kaderbesluit dat elke lidstaat ervoor moet zorgen dat elke overeenkomst die wordt bereikt in een 

bemiddeling tussen slachtoffer en dader, in aanmerking kan worden genomen. De vraag is dus aan 

de orde welke rol het Kaderbesluit gespeeld heeft bij de beslissing om de officier van justitie te 

informeren over het verloop/de uitkomst van het slachtoffer-dadertraject. 

 

Reconstructie beleidskeuzen 

Er zijn telefonische interviews gehouden met vijf sleutelpersonen. In de eerste plaats zijn drie (deels 

toenmalige) beleidsmedewerkers van het ministerie van Justitie geïnterviewd. Aanvullend zijn twee 

telefonische interviews gehouden met (1) een wetenschapper, tevens lid van de consultatiegroep 

van Slachtoffer in Beeld en toentertijd vanuit Slachtofferhulp Nederland betrokken bij de 

ontwikkeling van het slachtofferbeleid en (2) de eerste projectleider van Slachtoffer in Beeld 

(inmiddels werkzaam in een andere functie). 

Een van de drie beleidsmedewerkers is op afstand betrokken geweest bij de ontwikkeling van het 

beleid. De andere twee waren vanaf respectievelijk 2002 en 2003 direct bij dit onderwerp betrokken 

vanuit verschillende invalshoeken, de een vanuit de afdeling die zich bezighoudt met 

slachtofferhulp, de ander vanuit de afdeling die zich bezig houdt met sancties. 

 

Met beleidsmedewerker die meer op afstand betrokken is geweest, is gesproken over de 

beleidskeuze om de slachtoffer-dadergesprekken zodanig te positioneren dat zij een aanvulling op 

het strafrecht vormen. Hij geeft aan dat het ministerie al vóór 2002 benaderd is vanuit Europa om te 
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kijken naar een vorm van slachtoffer-daderbemiddeling, zoals in sommige landen al werd 

toegepast. Men stond hier niet onwillend tegenover en is er vervolgens mee aan de slag gegaan. In 

andere delen van Europa was men hier al mee bezig vanuit de invalshoek dat eigenlijk het 

strafrecht hervormd zou moeten worden door hier elementen van herstelrecht in te verweven. Deze 

opvatting werd niet gedeeld binnen Nederlandse kringen. Het zou de dader teveel centraal stellen 

en niet het slachtoffer. In Nederland vond men dat het slachtoffer binnen een dergelijke voorziening 

centraal moest komen te staan. Een aanbod van slachtoffer-daderbemiddeling moest worden 

aangeboden aan het slachtoffer en niet zoals, in bijvoorbeeld in België, waar een jeugdrechter of 

een officier van justitie het ook kan aanbieden dan wel opleggen aan een dader. 

De belangrijkste overwegingen voor de complementaire positionering van de slachtoffer-

dadergesprekken ten opzichte van het strafrecht, zijn geweest: 

1) De slachtoffer-dadergesprekken moesten er komen voor de slachtoffers. Het slachtoffer 

moest vertrekpunt zijn en de behoefte van het slachtoffer moest centraal staan. Er moest 

geen druk op slachtoffers worden gelegd. Er bestonden immers al veel voorzieningen om de 

dader te helpen. Voor de slachtoffers was dat veel minder het geval. 

2) Men wilde niet dat er druk zou liggen op het gesprek tussen slachtoffer en dader vanuit de 

strafrechtelijke procedure. Het proces bij de rechter moest zijn eigen beloop krijgen. Het 

slachtoffer-dadergesprek mocht niet als middel gebruikt worden om het strafrechtelijke 

proces te beïnvloeden. Het slachtoffer mocht niet impliciet onder druk komen te staan. De 

calculerende dader moest worden uitgeschakeld. Dat betekent dus een loskoppeling van het 

strafproces en het slachtoffer-dadergesprek. 

 

Om geen druk op het slachtoffer te leggen is nadrukkelijk gekozen om niet het begrip slachtoffer-

daderbemiddeling te gebruiken maar het begrip slachtoffer-dadergesprek. 

Als nadeel van de loskoppeling met het strafproces wordt aangegeven dat de slachtoffer-

dadergesprekken zijn belegd bij een relatief kleine organisatie (Slachtoffer in Beeld). Als het een 

onderdeel zou zijn geworden van het strafproces dan had het belegd kunnen worden bij een 

grotere, meer gerenommeerde organisatie, bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie (OM). 

 

De twee beleidsmedewerkers die actief betrokken waren bij de ontwikkeling van beleid, hebben 

beiden de overwegingen benoemd die naar hun mening een rol hebben gespeeld bij de beslissing 

om (via het informeren van de officier van justitie) toch een link te leggen met het strafrecht.  

Een van hen geeft aan dat hiervoor is gekozen vanuit de redenering dat een rechter bij zijn 

uitspraak altijd rekening houdt met de omstandigheden van een dader. Een gesprek met een 

slachtoffer behoort tot de omstandigheden bij een dader. Als een dader een gesprek heeft met een 

slachtoffer dan valt dat onder de positieve omstandigheden bij de dader; een rechter kan daar dus 

rekening mee houden. Een tweede pragmatische reden is dat deze informatie het OM toch wel 

bereikt, Slachtoffer in Beeld kan dan het beste zelf als informatiebron fungeren. Een derde 

overweging is volgens hem geweest dat het ook niet terecht zou zijn als het slachtoffer-

dadergesprek helemaal los zou staan van het strafrecht, aangezien de dader wel de moeite neemt 

om een gesprek aan te gaan. Wel vindt hij het belangrijk dat duidelijk aangegeven wordt aan het 
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slachtoffer dat het OM geïnformeerd wordt, zodat het slachtoffer kan kiezen om het gesprek pas na 

de terechtzitting te doen. De keuze van het slachtoffer moet centraal staan. 

 

De andere beleidsmedewerker geeft aan dat zij vanuit de afdeling sancties, vanaf 2002 bezig is 

geweest met het verzamelen van internationaal onderzoek op het gebied van vormen van 

slachtoffer-daderbemiddeling. Op basis van deze inventarisatie zijn de verschillende pilots 

herstelbemiddeling voor jeugdige daders gestart in Nederland. Uit de internationale literatuur kwam 

naar voren dat vormen van herstelrecht kunnen bijdragen aan effectievere sancties. Door 

tegenwicht vanuit het slachtofferbeleid is echter besloten geen sanctie te maken van een 

slachtoffer-dadergesprek, met name omdat de vrijwilligheid van het slachtoffer en ook van de dader 

dan onder druk zou komen te staan. Toch, zo geeft zij aan, moest er wel een weg gevonden 

worden om een slachtoffer-dadergesprek dat had plaats gevonden, aan het strafdossier toe te 

voegen, met name in het licht van de internationale literatuur omtrent effectievere sancties. Daarom 

is besloten om een middenweg te vinden tussen een slachtoffer-dadergesprek als sanctie en 

complete loskoppeling. Zij geeft aan zelf te hebben gesproken over opname in het dossier, maar 

dat haar collega‟s van slachtofferbeleid liever spraken over een melding. 

 

Rol Kaderbesluit 

Over de rol van het Kaderbesluit lopen de meningen en de herinneringen uiteen. Een van de twee 

beleidsmedewerkers geeft aan dat het Kaderbesluit wel een rol heeft gespeeld bij de vormgeving 

van het beleid. Het zou steeds uit de la zijn gehaald, omdat het een bindend Kaderbesluit was. 

Volgens de ander heeft het Kaderbesluit geen rol gespeeld heeft. Beiden zijn het wel met elkaar 

eens dat er geen politieke belangen of andere krachten een rol hebben gespeeld waardoor zij 

zuiver naar het onderwerp hebben kunnen kijken. 

 

Mogelijke negatieve effecten 

Uit de interviews komt naar voren dat er niet specifiek is gekeken naar de mogelijke negatieve 

effecten van de koppeling met het strafrecht. Eén geïnterviewde geeft wel aan dat er goed is 

nagedacht over mogelijke negatieve effecten van een gesprek tussen slachtoffer en dader. Het 

gaat daarbij vooral om het creëren van goede condities voor de uitvoering van de slachtoffer-

dadergesprekken. Er is bijvoorbeeld stilgestaan bij de vraag of een jongere niet eerst een leerstraf 

zou moeten ondergaan en waar de gesprekken gehouden moesten worden. Aan de andere kant 

geeft deze geïnterviewde aan dat juist met zoveel pilotprojecten met verschillende opzetten is 

gewerkt om te achterhalen wat het beste werkt en wat de minste negatieve effecten heeft. 

 

Aanvullende interviews 

De andere twee sleutelpersonen benadrukken onafhankelijk van elkaar de pragmatische invalshoek 

dat rechters en officieren van justitie ook op andere wijze geïnformeerd kunnen worden als er een 

slachtoffer-dadergesprek heeft plaatsgevonden. Dus is het verstandig dit in eigen hand te houden 

en onderling af te spreken dat ze worden geïnformeerd en hoe dat moet gebeuren (in principe geen 

inhoudelijke informatie over het gesprek of traject). Een pragmatisch uitgangspunt dus, niet 

ideologisch of principieel. Een van hen voegt daar nog een aantal redenen aan toe. 
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1. Het is historisch zo gegroeid. Bij de start zijn de voorlopers (de projecten) van waaruit 

Slachtoffer in Beeld is ontstaan onder de loep genomen. Vanuit de werkwijzen (die 

uiteenlopend waren) in deze projecten is gekozen voor deze invulling van de link met het 

strafproces. Die was logisch geredeneerd vanuit de projecten. 

2. Een rechter houdt altijd rekening met allerlei omstandigheden voor hij tot een afweging komt. 

Het feit dat betrokkenen een gesprek of op andere wijze contact hebben gehad is een van 

die omstandigheden waarmee de rechter rekening kan houden. Hier is niets vreemds aan. 

Ook niet aan de onzekerheid die betrokkenen bij de start hebben over het feit of een rechter 

hiermee rekening zal gaan houden. Dat weten ze immers ook niet van alle andere 

omstandigheden. 

3. Het slachtoffer-dadergesprek is een vertrouwelijk gesprek. Over de inhoud wordt dus niets 

vermeld. Tenzij beide partijen hier anders over denken, dus van mening zijn dat ze de rechter 

informatie willen geven waarmee rekening gehouden zou moeten worden in het strafproces. 

Het past in het emancipatoir uitgangspunt van slachtoffer-dadergesprekken om partijen de 

mogelijkheid te bieden om inhoudelijk iets over het traject te melden aan de rechter. 

4. Het was niet de bedoeling, want een te grote inbreuk op de strafrechtspraktijk, om 

daadwerkelijk „herstelrecht‟ aan te bieden. Daarom is gekozen voor deze tussenweg. 

 

Beiden geven aan dat alleen inhoudelijke overwegingen een rol hebben gespeeld. Het Kaderbesluit 

is van ondergeschikt belang geweest. 

 

6.3 De feitelijke praktijk van koppeling met het strafrecht binnen Slachtoffer in Beeld 

6.3.1 De opvatting van en de voorgeschreven werkwijze binnen Slachtoffer in Beeld 

Slachtoffer in Beeld zelf schrijft over de verhouding tot het strafrecht in haar visiedocument (Visie en 

uitwerking slachtoffer-dadergesprekken, april 2008) dat het slachtoffer-dadergesprek tot de 

parallelle variant behoort. Het heeft niet als doel het strafproces te beïnvloeden en kan er volledig 

los van staan, wat zeker het geval is als het plaatsvindt na de zitting. Het opleggen van een 

slachtoffer-dadergesprek als voorwaarde voor sepot, schorsingsvoorwaarde of (alternatieve) straf, 

druist in tegen alle beginselen van het slachtoffer-dadergesprek, volgens Slachtoffer in Beeld. De 

keuze om wel of niet deel te nemen mag niet beïnvloed worden door eventuele voor- of nadelen 

voor de dader in kwestie. Dit betekent dat er geen additionele bonus of straf mag voortkomen uit 

die keuze. Op het moment van keuze dienen de strafrechtelijke gevolgen dezelfde te blijven, als 

was er gekozen voor niet-deelname aan een hersteltraject. (Visie en uitwerking slachtoffer-

dadergesprekken, pagina 9). 

Slachtoffer in Beeld geeft echter (onder andere in de Handleiding Slachtoffer-dadergesprekken) ook 

aan dat een slachtoffer-dadergesprek in de praktijk niet zuiver parallel is. De officier kan het laten 

meewegen in zijn eis en ook de advocaat van de verdachte kan melden dat een dergelijk gesprek 

heeft plaatsgevonden. Om aan deze tweeslachtigheid te ontkomen zou afgesproken kunnen 

worden om het slachtoffer-dadergesprek standaard pas na de zitting te doen plaatsvinden. 

Slachtoffer in Beeld vindt dit echter niet wenselijk. De behoeften van beide deelnemers om elkaar te 
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spreken hoeven namelijk geen gelijke tred te houden met de afwikkeling van de strafrechtelijke 

procedure, zo wordt gesteld. 

 

Slachtoffer in Beeld heeft het uitgangspunt van de Minister dat een verslag van het gesprek kán 

worden toegezonden aan de officier van justitie als volgt geïnterpreteerd: de officier wordt altijd 

procedureel geïnformeerd, een inhoudelijk verslag wordt alleen toegezonden als slachtoffer én 

dader dit wensen. Een en ander is in de Handleiding Slachtoffer-dadergesprekken nader 

uitgewerkt.  

De handleiding geeft aan dat de officier van justitie altijd wordt geïnformeerd over aanmeldingen bij 

Slachtoffer in Beeld die betrekking hebben op een zaak waarbij de strafzitting nog moet plaats 

vinden. Deze informatieverstrekking vindt plaats als een zaak in behandeling is genomen dus ook 

als de bemiddelaar nog geen contact met partijen heeft gelegd of de feitelijke bemiddeling pas na 

de zitting zal plaats vinden. De bemiddelaar dient de officier alleen feitelijk te informeren door het 

aankruisen van een optie over de status van de bemiddeling (in behandeling; geen behoefte bij 

andere partij; geen contact tussen slachtoffer en dader tot stand gekomen) of het resultaat van de 

bemiddeling (briefwisseling; pendelbemiddeling; gesprek; Echt-Recht-conferentie). 

Naast de feitelijke berichtgeving kan er ook een inhoudelijk bericht gestuurd worden naar de officier 

van justitie. De handleiding zegt hier het volgende over: inhoudelijke berichtgeving wordt in principe 

niet verstuurd. Hierop is slechts één uitzondering: indien dader en slachtoffer na afloop van het 

gesprek gezamenlijk besluiten dat zij de officier van justitie aanvullend willen informeren, dan kan 

dat. Slachtoffer en dader formuleren dan samen de aanvulling onder leiding van de bemiddelaar. 

6.3.2 Hoe wordt de link door de bemiddelaars gewaardeerd? 

Uit de interviews (n=23) en het groepsgesprek (n=7) met de bemiddelaars, kan in het algemeen 

worden geconcludeerd dat de huidige situatie (enerzijds parallelle processen, anderzijds melding 

aan de officier van justitie) geen zwaar punt van discussie is voor de bemiddelaars. Men kan over 

het algemeen goed leven met de huidige situatie maar slechts een deel van de bemiddelaars is hier 

echt tevreden mee. Daarbij moet ook worden opgemerkt dat een aantal bemiddelaars een eigen 

interpretatie geeft aan de huidige koppeling. Zij gaan feitelijk uit van twee volledig parallelle 

processen omdat zij menen dat de officier van justitie weliswaar geïnformeerd dient te worden maar 

dat deze informatie geen invloed mag hebben op het strafproces. Met name deze bemiddelaars 

vinden het daarom soms een vreemde constructie of een verwarrende situatie. Zij vragen zich af 

waarom een bemiddelaar een terugkoppeling moet geven als er niets mee wordt gedaan of mag 

worden gedaan. Sommigen geven tegelijkertijd ook aan niet zeker te weten of de officier van justitie 

zich toch niet laat beïnvloeden door de berichtgeving vanuit Slachtoffer in Beeld. 

In het algemeen geldt dat de bemiddelaars geen idee hebben hoe de officieren van justitie omgaan 

met de aan hen verstrekte informatie. Sommige bemiddelaars vermoeden dat de informatie 

waarschijnlijk niet eens gezien wordt. 

 

De opvattingen over de huidige en de gewenste verhouding tussen de slachtoffer-dadergesprekken 

en het strafproces zijn verder in drie groepen te delen. We wijzen erop dat sommige bemiddelaars 

in meer dan één groep zijn onder te brengen. In de praktijk komt dus een vermenging van 
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verschillende opvattingen voor, bijv. een bemiddelaar kan voorstander zijn van de huidige koppeling 

maar de bemiddeling toch over de strafzaak heen tellen zodra hij twijfelt aan de motivatie van een 

dader. De groepen zijn gepresenteerd in volgorde van grootte. 

 

Groep 1: tevredenheid of voorkeur voor de huidige koppeling  

Er blijken verschillende redenen te zijn waarom men tevreden is met- of de voorkeur geeft aan de 

huidige koppeling. Sommigen zijn zonder meer tevreden. Zij vinden het een goede zaak dat de 

officier van justitie hiernaar kijkt en dit meeweegt. Het is aan de bemiddelaar om te onderzoeken of 

de dader en het slachtoffer echt gemotiveerd zijn en dus de daders met oneigenlijke motieven eruit 

te halen. Een enkeling geeft, als het slachtoffer hiernaar vraagt, ook expliciet aan dat de dader 

strafvermindering kán krijgen. De rechter zal daarbij vooral meewegen hoe de dader zich gedragen 

heeft tijdens het slachtoffer-dadergesprek, zo wordt aangegeven. 

Onderstaande argumenten zijn minder vaak genoemd: 

- De huidige koppeling wordt positief beoordeeld juist omdat er zoveel meer verwijzingen 

vanuit de daderkant komen; het stimuleert dan daders om deel te nemen. 

- De huidige koppeling mag er zeker zijn voor de jeugdige daders. Het slachtoffer-

dadergesprek kan daarmee ingezet worden als pedagogisch element. De beïnvloeding moet 

echter vooral gericht zijn op de strafsoort en niet zozeer op de strafmaat. 

- De huidige koppeling heeft de voorkeur omdat met de berichtgeving vanuit Slachtoffer in 

Beeld aan de officier van justitie wordt voorkomen dat de advocatuur dit feit geheel naar 

eigen goeddunken kan gebruiken. 

- De huidige koppeling moet er zijn omdat daders soms echt lijden onder hun schuld. De 

rechter moet dat kunnen meewegen anders wordt soms mensen tekort gedaan. 

 

Groep 2: afwijzing van de huidige of enige koppeling tussen slachtoffer-dadergesprek en strafzaak  

Er is een tweede groep bemiddelaars die geen voorstander is van een koppeling met de strafzaak 

omdat zij merken dat de dader mikt op strafvermindering door deel te nemen. Zij proberen als het 

even kan de bemiddeling over de strafzitting heen te tillen. Als de dader na de strafzaak nog steeds 

wil dan is er echt sprake van een intrinsieke motivatie, zo is de redenering. Zelfs het bericht naar de 

officier van justitie „dat de zaak in behandeling is‟ kan naar hun mening al invloed hebben en zou 

dus niet gestuurd hoeven worden. 

Afwijzing van de huidige koppeling kan ook voortkomen uit de onduidelijkheid van de huidige 

situatie. Partijen weten niet wat de officier van justitie met de berichtgeving gaat doen en dat roept 

argwaan en weerstand op bij het slachtoffer, zo is de redenering. Zeker aan het begin van het 

traject zijn slachtoffers vaak sterk gefocust op het feit dat een dader geen strafvermindering mag 

krijgen. Bovendien pragmatisch geredeneerd, komt de officier van justitie via de Jeugdreclassering, 

de Raad voor de Kinderbescherming of de advocaat toch wel te weten dat een jongere deelneemt 

aan een slachtoffer-dadergesprek. 

Binnen deze groep wordt ook specifiek gewezen op de ouders van jonge daders. Juist ouders 

willen graag voor hun kind (strafrechtelijk) profijt halen uit een slachtoffer-dadergesprek. Soms zijn 

ouders hier meer mee bezig dan met schuld en berouw van hun kind. Voor de jonge daders zelf is 

het veel minder een item, ze willen het goed maken of het interesseert ze niet echt.  
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Groep 3: De voorstanders van een grotere vermenging tussen bemiddeling en strafzaak 

Deze groep is van mening dat het slachtoffer-dadergesprek onderdeel zou moeten worden van de 

oplegging van bijv. een leerstraf. Het moeten meewerken aan een slachtoffer-dadergesprek mag 

daarbij geen voorwaarde worden want dan geloven de slachtoffers niet meer in de oprechte spijt 

van de dader. Het voortraject zoals dat nu bestaat binnen Slachtoffer in Beeld, zou wel opgelegd 

kunnen worden en van daaruit zou bekeken kunnen worden of er een slachtoffer-dadergesprek uit 

voort komt. 

Er is ook de opvatting in deze groep dat het slachtoffer-dadergesprek wél verplicht opgelegd moet 

kunnen worden. Het kader waarin het gesprek dan plaatsvindt is dan voor beide partijen helder. 

Daardoor ontstaat ruimte voor beide partijen. Er hoeft niet meer ingezet te worden op het motiveren 

van de dader. Ook het slachtoffer krijgt dan meer ruimte en kan er bewust voor kiezen om niet mee 

te werken. De dader heeft dan iets te winnen en kan zich geen rare dingen permitteren omdat de 

rechterlijke macht meekijkt. 

 

Meer in het algemeen vindt men overigens dat een deel van de problematiek rond het inschatten 

van de motivatie van een dader, bij de verwijzer (met name de Raad voor de Kinderbescherming) 

ligt. Dit speelt des te meer als de Raad voor de Kinderbescherming jongeren op dit punt onjuist 

voorlicht of de voorlichting niet goed overkomt bij de jongere. Jongeren die worden doorverwezen 

vanuit de Raad voor de Kinderbescherming zien het slachtoffer-dadergesprek soms als onderdeel 

van de straf en dus als een verplichting. Ook een advocaat kan op dit punt een ongewenste rol 

spelen. 

Tenslotte dient te worden vermeld dat verschillende geïnterviewden melding maken van het feit dat 

de huidige koppeling lastig is uit de leggen aan de vrijwilligers van Slachtofferhulp Nederland en 

dus belemmerend werkt op de verwijzingen vanuit Slachtofferhulp Nederland. Vrijwilligers van 

Slachtofferhulp Nederland denken naar hun mening al snel dat de dader alleen meedoet omdat hij 

dan minder straf krijgt. Zij verliezen dan uit het oog wat het slachtoffer er aan kan hebben. 

 

6.3.3 Hoe en wanneer wordt er gerapporteerd aan de officier van justitie? 

De meeste bemiddelaars informeren de officier van justitie standaard als de aanmelding plaats 

vindt vóór de strafzaak. Zij maken daarbij gebruik van het format voor de feitelijke berichtgeving (in 

de handleiding) waarop wordt aangegeven welke partij het initiatief nam en wat de stand van zaken 

is.
57

 Dit is conform de instructie in de handleiding. Meestal informeert men de officier van justitie 

tijdig, dus rekening houdend met de datum van de strafzitting. Een deel van de bemiddelaars geeft 

expliciet aan een dergelijk bericht twee keer te versturen: de eerste keer direct na de aanmelding 

en de tweede keer als de bemiddeling is afgerond (mits dit alles plaats vindt vóór de strafzitting). 

Een enkeling informeert de officier van justitie alleen na beëindiging van de bemiddeling. Ook komt 

het voor dat een bemiddelaar de officier van justitie niet informeert als partijen aangeven dit niet te 

willen. 

                                                   
57

 Hiervoor dient een van de 6 opties aangekruist te worden, te weten: in behandeling, geen behoefte andere partij, er is 

geen contact tot stand gekomen, brief, pendelbemiddeling, gesprek, echt-rechtconferentie. 
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Er worden twee opmerkingen gemaakt over het format voor de feitelijke berichtgeving. Dit zou tot 

onjuiste conclusies kunnen leiden bij de officier van justitie. Enerzijds wordt gezegd dat het bericht 

dat er geen contact tot stand is gekomen, niet hoeft te betekenen dat de dader is afgehaakt maar 

ook andere redenen kan hebben. Dit bericht kan dus onterecht een negatief effect hebben voor de 

dader. Anderzijds kan het bericht dat een zaak in behandeling is genomen een onterecht positief 

effect hebben voor de dader, als deze vervolgens alsnog afhaakt. Men vindt dan ook dat het format 

zodanig aangepast zou moeten worden dat het mogelijk wordt om uitleg te geven bij de 

aangekruiste optie. In de praktijk worden dergelijk opmerkingen overigens ook toegevoegd door de 

bemiddelaars op het formulier, hoewel in de handleiding expliciet staat vermeld dat het niet de 

bedoeling is om tekst toe te voegen op het formulier. 

 

Hoe en wanneer wordt de officier van justitie inhoudelijk geïnformeerd? 

Naast de feitelijke berichtgeving kan er ook een inhoudelijk bericht gestuurd worden naar de officier 

van justitie. De handleiding zegt hier het volgende over: Inhoudelijke berichtgeving wordt in principe 

niet verstuurd. Hierop is slechts één uitzondering: indien dader en slachtoffer na afloop van het 

gesprek gezamenlijk besluiten dat zij de officier van justitie aanvullend willen informeren, dan kan 

dat. Slachtoffer en dader formuleren dan samen de aanvulling onder leiding van de bemiddelaar. 

De teneur van de instructie is streng: nee, tenzij… De praktijk is genuanceerder. Het grootste deel 

van de bemiddelaars geeft inderdaad aan zelden of nooit een inhoudelijk verslag te versturen. Vaak 

wordt ook niet gevraagd aan partijen of men daar behoefte aan heeft. Dit is conform de handleiding, 

die ook niet voorschrijft dat dit standaard gevraagd moet worden. Volgens de geïnterviewden van 

het centrale kantoor van Slachtoffer in Beeld mogen bemiddelaars hierbij op hun gevoel afgaan. 

Sommige bemiddelaars geven expliciet aan principiële bezwaren te hebben tegen inhoudelijke 

berichtgeving richting officier van justitie. Zij zullen dit daarom nooit vragen. 

Een minderheid (6 van de 23 geïnterviewde bemiddellaars) maakt wel met enige regelmaat een 

inhoudelijke rapportage. Eén bemiddelaar doet dit standaard bij afronding van elk slachtoffer-

dadergesprek, de anderen vragen standaard of er behoefte aan is. twee bemiddelaars geven als 

schatting dat dit bij circa 10% van de geslaagde bemiddelingen gebeurt, niet alleen bij een 

slachtoffer-dadergesprek maar ook bij een brief of pendelbemiddeling. Vaak doet de bemiddelaar 

een voorstel voor een tekst en vraagt aan partijen of ze hiermee akkoord gaan. Het ondertekenen 

wordt meestal uit praktische overwegingen achterwege gelaten.
58

 Sommige bemiddelaars maken 

binnen de inhoudelijke rapportage onderscheid tussen hetgeen de dader te zeggen heeft en 

hetgeen het slachtoffer wil communiceren; anderen beperken zich tot een gezamenlijk bericht 

(conform het format). Altijd gebeurt dit alleen als beide partijen daar behoefte aan hebben. In dit 

verband wordt ook vaak aangegeven dat de angst voor strafvermindering bij slachtoffers aan het 

einde van het bemiddelingsproces veel minder of nauwelijks meer een rol speelt. Slachtoffers staan 

dus aan het einde van het traject veel meer open voor communicatie met de officier van justitie dan 

aan het begin. 

 

                                                   
58

 Het ingevulde format wordt per email verstuurd. 
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6.3.4 Hoe vaak wordt er aan de officier gerapporteerd? 

De feitelijke rapportage 

Uit de analyse van de registratiegegevens van Slachtoffer in Beeld (over de periode januari - half 

november 2009) blijkt dat 64% van alle zaken werd aangemeld terwijl de strafzitting nog moest 

plaatsvinden. Concreet gaat het dan voor heel 2009 naar schatting om 700 aangemelde zaken. We 

spreken over een schatting omdat het aantal van 700 gebaseerd is op twee vooronderstellingen.
59

 

De handleiding schrijft voor dat de officier van justitie altijd feitelijk wordt geïnformeerd als de 

aanmelding plaatsvindt vóór de strafzitting. In theorie zouden (in 2009) dus 700 feitelijke 

berichtgevingen moeten zijn verstuurd aan het OM. Op basis van de kwalitatieve informatie uit de 

interviews met de bemiddelaars, veronderstellen we dat de bemiddelaars dat in 80% van de 

gevallen ook daadwerkelijk hebben gedaan. Een en ander betekent dat er in 2009 naar schatting 

560 feitelijke berichtgevingen (80% van 700) naar het OM zijn verstuurd. 

 

De inhoudelijke rapportage 

Uit de analyse van de registratiegegevens van Slachtoffer in Beeld blijkt dat 29% van alle zaken 

(die in de periode 1 januari – 15 november 2009 zijn aangemeld én afgesloten) op het moment van 

afsluiting aan twee voorwaarden voldoet: (1) de zaak is afgesloten met een gesprek tussen 

slachtoffer en dader of een andere modaliteit (brief, pendelbemiddeling, Echt Recht-conferentie) en 

(2) de strafzitting moet nog plaatsvinden als de zaak wordt afgesloten. Het totale plaatje ziet er als 

volgt uit: 

 

Tabel 6.1 Aangemelde en afgesloten zaken (1 januari -15 november 2009)  

 Aantal zaken (%)  

Gesprek of andere dialoogvorm tot stand gekomen vóór de zitting 29 

Gesprek of andere dialoogvorm tot stand gekomen na de zitting 18 

Geen gesprek of andere dialoogvorm tot stand gekomen 53 

Totaal 100 

 

De tabel laat zien dat áls er gesprek of andere dialoogvorm plaatsvindt, dit vaker gebeurt voor de 

strafzitting dan na de strafzitting (29% versus 18%). 

Absoluut gezien zijn (heel 2009) naar schatting 280 zaken afgesloten met een gesprek of andere 

dialoogvorm terwijl de strafzitting nog niet had plaatsgevonden. Ook hier geldt dat het om een 

schatting gaat omdat het berekende absolute aantal op enkele vooronderstellingen is gebaseerd.
60

 

                                                   
59

 Deze veronderstellingen zijn: (1) Het komt vaak voor dat de datum strafzitting niet is ingevuld in het registratiesysteem. Dit 

geldt voor 31% van alle aanmeldingen. We gaan ervan uit dat bij deze missing cases de datum van de strafzitting even vaak 

voor als na de aanmelding ligt. (2) Onze analyse van 2009 is gebaseerd op de periode 1 januari - 15 november. We hebben 

de aantallen geëxtrapoleerd voor heel 2009 en gaan ervan uit dat dit geen invloed heeft op het gevonden percentage van 

64%. 

60
 Deze veronderstellingen zijn: (1) Relatief vaak is in de registratie niet ingevuld of het slachtoffer-dadergesprek (of een 

andere modaliteit) plaatsvindt voor of na de strafzitting. Ook is dit bij nog lopende zaken nog niet aan te geven. Het 
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In 2009 kwamen dus, naar schatting 280 zaken in aanmerking voor een inhoudelijke rapportage 

aan het OM mits beide partijen hiermee akkoord waren. Dit laatste wordt lang niet altijd gevraagd 

door de bemiddelaars, zo blijkt uit de interviews. Dat hoeft ook niet volgens de handleiding. We 

kunnen dus niet aangeven over hoeveel zaken in 2009 inhoudelijk had kunnen worden 

gerapporteerd aan het OM. 

 

We zijn wel nagegaan hoe vaak in 2009 daadwerkelijk een inhoudelijke rapportage is verstuurd aan 

het OM (onderzoeksvraag 3). Deze vraag is per email aan alle 39 bemiddelaars van Slachtoffer in 

Beeld gesteld. 26 van de 39 bemiddelaars hebben gereageerd. Dat is een respons van 67%. 

- 11 bemiddelaars stuurden in totaal 20 keer een inhoudelijke rapportage naar het OM. 

- 15 bemiddelaars hebben geen enkele keer een inhoudelijke rapportage gestuurd. 

 

Wanneer we ervan uitgaan dat de bemiddelaars die niet reageerden, even vaak een inhoudelijke 

rapportage verstuurden als de groep die wel reageerde, dan werd in heel 2009 naar schatting in 

totaal 30 keer een inhoudelijke rapportage verstuurd aan het OM. 

 

6.3.5 Hoe wordt over het informeren van het OM gecommuniceerd met het slachtoffer? 

Uit de interviews met de bemiddelaars (n=23) blijkt dat slachtoffer en dader in het eerste gesprek al 

wordt verteld dat de officier van justitie wordt geïnformeerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld met de 

woorden “Ik laat de officier weten dat jij toestemt in een gesprek en aan het einde laat ik hem dan 

weten dat het heeft plaatsgevonden”. Een ander benadrukt in het gesprek dat hij verplicht is om 

een rapportage te sturen waar inhoudelijk niets in vermeld wordt en dat de bedoeling is dat 

vrijwilligheid voorop staat en dat de rechter er niet door beïnvloed wordt. Weer een ander geeft aan 

“..Het interesseert de officier geen zier, hij ziet alleen maar een vinkje en de rechter ziet hetzelfde 

vinkje”. 

Over de reacties van de slachtoffers op deze boodschap lopen de ervaringen uiteen, variërend van 

weinig tot geen reactie, argwaan en cynisme. Sommige slachtoffers willen nadrukkelijk wachten tot 

na de zitting omdat ze bang zijn voor strafvermindering voor de dader. Het is lastig om goed in 

beeld te krijgen hoe vaak dit voorkomt. De meeste bemiddelaars geven weliswaar aan dat het 

weinig voorkomt maar er zijn ook bemiddelaars die dit juist vaak meemaken. Zij noemen 

percentages die liggen tussen 30 en 70% (van alle slachtoffers). De indruk bestaat (bij de 

onderzoekers) dat de mate waarin dit voorkomt samenhangt met de wijze waarop de bemiddelaar 

hierover communiceert met het slachtoffer. De interviews geven hiervoor ook aanwijzingen. De 

bemiddelaar die het hoogste percentage slachtoffers noemt dat wil wachten tot na de strafzaak, 

geeft als enige bemiddelaar expliciet aan in het gesprek met daders en slachtoffers veel aandacht 

te besteden aan de koppeling met de strafzaak. Hij doet dit omdat hij merkt dat er op dit punt veel 

                                                                                                                                                           

percentage missings ligt in totaal op 61%! We gaan ervan uit dat bij deze missing cases het percentage cases dat (a) eindigt 

met een gesprek of andere modaliteit en (b) afgesloten wordt vóór de strafzitting, ook op 29% ligt. Onze analyse van 2009 is 

gebaseerd op de periode 1 januari - 15 november. We hebben de aantallen geëxtrapoleerd voor heel 2009 en gaan ervan uit 

dat dit geen invloed heeft op het gevonden percentage van 29%. 
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verwarring bestaat. Mensen denken volgens hem vaak dat Slachtoffer in Beeld een justitiële 

organisatie is. Hij geeft, net als veel andere bemiddelaars overigens, ook aan dat het gesprek 

invloed kan hebben op de strafrechtelijke afhandeling. 

Over het algemeen kiezen de bemiddelaars ervoor om de berichtgeving aan het OM luchtig maar 

wel duidelijk te benoemen maar hier vooral niet teveel aandacht aan te besteden onder het motto 

„je moet het ook niet te zwaar maken‟. Dat roept de minste onrust en vragen op. Als het onderwerp 

nadrukkelijker wordt besproken bestaat de vrees dat het slachtoffer alsnog zou kunnen afhaken. Dit 

klemt te meer omdat de ervaring leert dat het slachtoffer achteraf vaak zegt het toch niet erg te 

vinden als het slachtoffer-dadergesprek de strafmaat beïnvloedt. 

Er zijn ook verschillende bemiddelaars die het slachtoffer laten weten dat de berichtgeving aan de 

officier van justitie de strafmaat (in principe) niet beïnvloedt hoewel sommigen daar tijdens het 

interview wel aan toevoegen dat men dat eigenlijk niet zeker weet. Dat zij weinig meemaken dat 

slachtoffers willen wachten tot na de zitting wordt door sommigen van hen ook toegeschreven aan 

het feit dat zij aangeven dat de bemiddeling los staat van de strafmaat. 

 

6.4 Wat wordt door de officieren van justitie met de ontvangen berichtgeving gedaan?  

 

Om een eerste verkennend antwoord te krijgen op de vraag wat de officieren van justitie doen met 

de berichten die hun vanuit Slachtoffer in Beeld worden toegezonden - meer specifiek: of deze 

berichten soms een rol spelen in de strafzaak - zijn interviews gehouden met het OM. Opzet was 

om 10 officieren te interviewen. Er zijn uiteindelijk negen interviews gehouden. Voor een 

verantwoording van de gegevensverzameling verwijzen we naar paragraaf 2.2.6. 

 

6.4.1 Resultaten interviews OM 

Eerst een opmerking vooraf. In het algemeen is ons gebleken dat bemiddelaars bij hun 

berichtgeving aan het OM vaak werken met incomplete gegevens. De naam van de officier (die de 

zaak in behandeling heeft) en/of het parketnummer is lang niet altijd bekend. De (feitelijke en 

inhoudelijke) berichten worden dan (per email) naar het Slachtoffer Informatiepunt (SIP) in het 

arrondissement gestuurd. Dit SIP moet dan op basis van naam en geboortedatum van verdachte/ 

dader/slachtoffer nader uitzoeken aan welke officier het bericht doorgestuurd moet worden. Wij 

hebben, op basis van ons eigen onderzoek, aanwijzingen gekregen dat de betreffende officier langs 

deze weg niet altijd bereikt wordt. Het was bijvoorbeeld niet altijd mogelijk voor het SIP om een 

email (door) te sturen naar een specifieke officier omdat het SIP niet over de contactgegevens van 

alle officieren van het betreffende parket bleek te beschikken. Het vermoeden bestaat dus dat de 

verzonden berichten niet altijd bij de betreffende officier terecht komen. 

De resultaten van de telefonische interviews zijn gebundeld in zes onderdelen, te weten (1) 

bekendheid met Slachtoffer in Beeld en de slachtoffer-dadergesprekken van Slachtoffer in Beeld, 

(2) aantallen terugkoppelingen feitelijk en inhoudelijk, (3) wat doet men met berichtgeving in het 

algemeen, (4) wat deed men met berichtgeving in de specifieke zaak, (5) andere actoren die iets 
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met de berichtgeving kunnen doen en (6) het uitgangspunt van de Minister over de link met het 

strafrecht zoals vastgelegd in de brieven aan de tweede Kamer (2004 en 2006). 

 

Ad 1: Bekendheid en beoordeling Slachtoffer in Beeld 

Alle respondenten geven aan de begrippen slachtoffer-dadergesprekken en Slachtoffer in Beeld te 

kennen. Eén respondent kent Slachtoffer in Beeld en de slachtoffer-dadergesprekken van 

Slachtoffer in Beeld zeer goed, de overige acht respondenten zijn alleen vaag bekend met de 

inhoud van een slachtoffer-dadergesprek en met de werkzaamheden van Slachtoffer in Beeld. Één 

van hen kent Slachtoffer in Beeld alleen van de leerstraf Slachtoffer in Beeld, niet als organisatie. 

Omdat de meeste respondenten de slachtoffer-dadergesprekken van Slachtoffer in Beeld slechts 

vaag kennen kunnen ze er ook geen oordeel over geven. Wel geven vijf respondenten aan dat ze 

het slachtoffer-dadergesprek in het algemeen een goed instrument vinden dat iets kan opleveren 

voor slachtoffer én dader. De respondent die Slachtoffer in Beeld wel goed kent noemt twee 

nadelen van de huidige positionering van een slachtoffer-dadergesprek. Ze vindt het jammer dat 

het losstaat van het strafrecht en dat er maar weinig afgeronde gesprekken zijn vóór de zitting.
61

 

Een officier van justitie kan daarom maar weinig doen met het feit dat er een slachtoffer-

dadergesprek is gehouden. 

Twee respondenten geven aan in hun eigen regio een eigen project van slachtoffer-

dadergesprekken gehad te hebben, bijvoorbeeld vanuit de JIB‟s.
62

 Beiden vinden het jammer dat dit 

overgegaan is in een landelijke organisatie van de slachtoffer-dadergesprekken (Slachtoffer in 

Beeld). 

 

De terugkoppeling van een slachtoffer-dadergesprek wordt door de respondenten niet als last 

ervaren; integendeel, de berichten zijn zeer welkom. Wel geven de respondenten aan graag meer 

informatie in de berichtgeving te krijgen, met name bij een zaak die in behandeling is of waarbij er 

geen contact tot stand gekomen is. 

 

In totaal 7 van de 9 respondenten geven aan dat er geen specifiek beleid is binnen het parket hoe 

om te gaan met de terugkoppelingen van slachtoffer-dadergesprekken. Het wordt aan iedere 

individuele officier overgelaten. Twee van hen hebben hier duidelijk een eigen mening over. De een 

geeft aan dat het gevaarlijk is om het over te laten aan de individuele officier, omdat er dan 

rechtsongelijkheid kan ontstaan. De ander geeft daarentegen aan het juist een goede zaak te 

vinden omdat het zo zaakspecifiek is hoe met de berichtgeving om te gaan. 

De overige twee respondenten weten niet of er specifiek beleid is binnen het parket. 

 

Ad 2: Hoe vaak ontving men de afgelopen 12 maanden een terugkoppeling? 

In de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat 8 van de 9 officieren het onderscheid tussen een 

feitelijke terugkoppeling (over de status/resultaat van de aanmelding bij Slachtoffer in Beeld) en een 

inhoudelijke terugkoppeling (waarin de ervaring/mening van het slachtoffer en de dader zelf wordt 
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verwoord) niet kennen. Bij doorvragen blijkt dat ook te maken te hebben met het feit dat de 

bemiddelaars regelmatig een eigen toelichting schrijven op het format van de feitelijke 

berichtgeving (waarop formeel alleen een optie mag worden aangekruist). Omdat men het 

onderscheid niet kent was het voor de meeste respondenten ook niet mogelijk om een onderscheid 

naar aantallen te maken. 

Van de 9 respondenten geven er 2 aan de frequentie van terugkoppeling niet te kunnen uitdrukken 

in aantallen. De overige 7 respondenten antwoorden als volgt: nog nooit (n=3), 3 keer (n=1), 5 keer 

(n=1), maximaal 5 keer (n=1) en circa 1,5 keer per week (n=1). De laatste respondent wijkt dus 

duidelijk af van de rest. Immers circa 1,5 keer per week betekent meer dan 50 keer per jaar. Omdat 

dit de eerste respondent was die geïnterviewd werd, is niet nader doorgevraagd over deze 

afwijkende frequentie. Deze respondent gaf wel aan dat de genoemde frequentie geen betrekking 

heeft op de afgelopen 12 maanden maar op de periode 2008/begin 2009. De afgelopen 12 

maanden heeft ze namelijk veel minder jeugdzaken gedaan dan in het jaar daarvoor. 

 

Ad 3: Wat doet men in het algemeen met de berichtgeving in een strafzaak?  

Bij beantwoording van deze vraag dient eerst opgemerkt te worden dat officieren ook op een 

andere manier (dan de berichtgeving vanuit Slachtoffer in Beeld) te weten kunnen komen dat er 

een slachtoffer-dadergesprek heeft plaatsgevonden of op stapel staat. Dit kan bijvoorbeeld middels 

het verslag van de Raad voor de Kinderbescherming. 

Van de drie personen die aangegeven nog nooit een terugkoppeling van Slachtoffer in Beeld te 

hebben gehad, geeft één respondent aan wel via een andere weg ervaring te hebben opgedaan 

met berichtgeving over een slachtoffer-dadergesprek bij een strafzaak. De vraag wat men met deze 

berichtgeving doet is daarom door zeven respondenten beantwoord. 

- Twee respondenten geven aan dat ze deze berichtgeving voor kennisgeving aannemen en 

er verder niets mee doen. Het bericht wordt in het dossier gestopt en de rechter kan ernaar 

kijken. 

- Vijf respondenten geven aan er wel iets mee te doen bij hun requisitoir. Indien er een 

gesprek gevoerd is, dan heeft dat een positieve invloed op de strafeis. Vaak is dat in de vorm 

van meerdere uren taakstraf voorwaardelijk. Bijvoorbeeld in plaats van 80 uur werkstraf 

onvoorwaardelijk wordt dan 50 uur werkstraf onvoorwaardelijk en 30 uur voorwaardelijk 

geëist. Deze respondenten geven wel aan dat het moeilijk is om de werkelijke invloed van 

een slachtoffer-dadergesprek weer te geven: het is een onderdeel van het grotere geheel 

van de persoonlijke omstandigheden van een dader. 

 

In hoeverre speelt de inhoud van het bericht een rol voor de officier? We geven de antwoorden 

weer van de vijf respondenten die aangeven wel iets met de berichtgeving te doen: 

- Twee respondenten geven aan dat de inhoud van het bericht niet uitmaakt. Zelfs als een 

aanmelding (door een dader) voor een slachtoffer-dadergesprek alleen nog maar in 

behandeling is genomen dan kan dat een positieve rol spelen omdat de dader initiatief neemt 

tot contact met het slachtoffer. 

- Drie respondenten geven aan dat de inhoud wel uitmaakt. Zo lang ze alleen weten dat een 

zaak in behandeling is, doen zij er niets mee. Een van hen zegt bang te zijn dat daders zich 



   132 

 

anders alleen maar gaan aanmelden om te laten zien hoe empathisch ze zijn. Een ander 

geeft aan dat zodra ze te horen krijgt dat een zaak in behandeling is genomen, ze contact 

opneemt met de Raad voor de Kinderbescherming om te kijken hoe het met de zaak staat. 

Als het resultaat van de bemiddeling bekend is dan wordt hier wisselend mee omgegaan. 

Twee respondenten geven aan dat zij in positieve zin afwijken van de richtlijn voor 

afhandeling als een slachtoffer-dadergesprek heeft plaatsgevonden. Het is echter niet zo dat 

ze negatief afwijken van de richtlijn als een dader niet heeft meegewerkt aan het slachtoffer-

dadergesprek. De derde geeft daarentegen aan: “als er een gesprek komt is dat positief, als 

de dader de boot afhoudt is dat negatief”. 

 

Eén respondent geeft in dit verband ook aan wel iets te zien in de mogelijkheid om rekening met 

een slachtoffer-dadergesprek te houden in de executiefase van een opgelegde straf. De meeste 

slachtoffer-dadergesprekken vinden (naar haar mening) namelijk na de zitting plaats en op deze 

manier kan er ook bij deze zaken rekening mee gehouden worden. Volgens deze officier is dit 

mogelijk. Met name als uitzondering vanuit een pedagogische notie. 

 

Ad 4: Wat heeft men gedaan met de berichtgeving in de specifieke zaak 

Niet alle officieren konden zich de zaak voor de geest halen en daarom ook niet specifiek aangeven 

hoe men is omgegaan met de berichtgeving in de desbetreffende zaak. 

- Vier van de 9 respondenten konden zich de zaak en/of de terugkoppeling niet meer 

herinneren. Een van hen heeft zelf een voorbeeldzaak met terugkoppeling vanuit Slachtoffer 

in Beeld naar voren gebracht in het interview. 

- Een respondent kon zich niet herinneren in de betreffende zaak een terugkoppeling van 

Slachtoffer in Beeld te hebben gehad maar wel dat hij dit in het reclasseringsrapport heeft 

gelezen. 

- Vier respondenten herinnerden zich de zaak en de terugkoppeling vanuit Slachtoffer in Beeld 

wél. 

 

Dit levert in totaal zes voorbeelden op. We merken op dat er geen onderscheid gemaakt kon 

worden tussen zaken met een inhoudelijke terugkoppeling en zaken met een feitelijke 

terugkoppeling. In 5 van de 6 zaken heeft er een gesprek tussen slachtoffer en dader plaats 

gevonden. Bij 4 van de 5 zaken heeft de officier dat in positieve zin meegewogen in zijn/haar 

requisitoir. 

- In de eerste zaak was er sprake van een dodelijk ongeval. De officier twijfelde wat ze moest 

doen en heeft de parketsecretaris om advies gevraagd. Het idee om te seponeren is 

vervolgens voorgelegd aan de nabestaanden. Die vonden het lastig, maar konden het zich 

wel voorstellen. Vervolgens heeft een slachtoffer-dadergesprek plaatsgevonden. Na afloop 

heeft de officier zelf opnieuw contact gehad met de nabestaanden en op basis van dit 

gesprek definitief besloten de zaak te seponeren. 

- In de tweede zaak ging het om twee jongens die bij elkaar in de buurt woonden. De één heeft 

de ander met een stuk glas gestoken. De officier geeft aan niets gedaan te hebben met de 

berichtgeving vanuit Slachtoffer in Beeld, omdat ze vond dat de dader er keihard uitzag en 
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steken met glas mag niet en dan maakt het niet uit met hoeveel slachtoffers hij gesproken 

heeft. 

- In de derde zaak was sprake van mishandeling van een meisje door een meisje. De zaak is 

voorwaardelijk geseponeerd met als code dat de verhouding met benadeelde is geregeld. Dit 

besluit is gebaseerd op het feit dat er een gesprek tussen slachtoffer en dader heeft plaats 

gevonden. 

- In de vierde zaak gaf het slachtoffer aan geen behoefte te hebben aan contact met de dader, 

hierdoor heeft de officier niets met de berichtgeving van Slachtoffer in Beeld gedaan in haar 

requisitoir. 

- In de vijfde zaak zag de officier het gesprek in een rapportage van de Jeugdreclassering 

staan. Ze heeft er rekening mee gehouden in positieve zin. Ze vindt het wel lastig aan te 

geven welke rol dit gegeven heeft gespeeld. Het was een onderdeel van de gehele 

persoonlijke omstandigheden van de dader. 

- In de zesde zaak was er volgens respondent sprake van een feitelijke terugkoppeling. Ze 

weet het niet meer heel erg goed, maar ze heeft er wel iets mee gedaan in haar requisitoir. 

Ze vindt dat het initiatief van een dader om contact te zoeken met het slachtoffer, positief 

beloond dient te worden, dus neemt ze aan dat het positief voor de dader was in de 

betreffende zaak. 

 

Ad 5: Wat doen andere actoren met de berichtgeving? 

Er zijn ook andere actoren in het strafproces die iets met de berichtgeving kunnen doen, zoals een 

rechter of een advocaat. In totaal acht respondenten hebben deze vraag beantwoord. De negende 

respondent werkt als parketsecretaris en heeft daardoor alleen te maken met OM afdoeningen en 

niet met rechters of advocaten. 

- Drie respondenten geven aan dat dit niet gebeurt of ze hebben het nog niet meegemaakt. 

- Twee respondenten betwijfelen of het wel leeft binnen de rechtbanken. Een van hen geeft 

aan dat rechters het wel noemen, maar dat de officier het voortouw dient te nemen. Een 

ander zegt niet te weten wat een rechter ermee doet. Zij denkt dat een rechter het niet echt in 

de zaak betrekt. Ook wordt gezegd dat een advocaat zelf soms ook niet weet dat er een 

gesprek heeft plaats gevonden. 

- Drie respondenten geven aan dat dit wel gebeurt door zowel advocaat als rechter. De rechter 

vraagt aan de dader of hij contact heeft gehad met het slachtoffer en hoe dat verlopen is, zo 

geeft een respondent aan. Volgens haar heeft het een centrale plaats op de zitting en heeft 

het invloed op de straftoemeting. Een tweede respondent bevestigt dit door te zeggen dat de 

rechter er altijd iets over zegt in zijn vonnis. Ook advocaten gebruiken het volgens deze 

respondenten. Als het positief is voor de dader gebruikt de advocaat het als argument voor 

strafvermindering. Zelfs als de dader het initiatief nam, maar het slachtoffer uiteindelijk niet 

wilde. 

 

Ad 6: Het uitgangspunt van de Minister 

Het uitgangspunt van de Minister is dat slachtoffer-daderbemiddeling in principe los staat van de 

strafrechtelijke afdoening, maar dat de officier van justitie hier wel rekening mee kan houden in zijn 
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requisitoir. De meeste respondenten (7 van de 9) zijn op de hoogte van dit uitgangspunt. De twee 

die het uitgangspunt niet kennen, geven wel aan het een logisch standpunt te vinden.  

Alle respondenten kunnen zich goed vinden in het uitgangspunt; ze vinden het niet wenselijk dat ze 

bij de strafrechtelijke afhandeling standaard rekening zouden moeten houden met het feit dat er 

een slachtoffer-dadergesprek heeft plaatsgevonden omdat het vaak om een zeer zaakspecifiek 

gegeven gaat. Eén respondent voegt hier ook nog aan toe dat, als een officier standaard rekening 

met een slachtoffer-dadergesprek moet houden, het gevaar dreigt dat een dader zich alleen maar 

aanmeldt om iets te winnen in het strafproces. 

Toch zegt één respondent het toe te juichen als het onderdeel van het strafproces zou worden, 

omdat veel slachtoffer-dadergesprekken nu na de strafzitting plaats vinden en dus buiten het zicht 

van de officier blijven. 

 

6.5 Twee praktijkvoorbeelden 

 

Binnen de 8 willekeurig gekozen cases (zie bijlage 2) die in de casestudies zijn beschreven zijn 3 

cases waarover aan het OM is gerapporteerd (zie bijlage 3). Twee van deze cases zijn hieronder 

beschreven. De eerste case heeft min of meer een standaardkarakter. De wijze waarop de link met 

het strafproces in deze casus invulling krijgt, is herkenbaar vanuit de interviews die met de 

bemiddelaars zijn gehouden. De andere casus heeft een meer bijzonder karakter.  

 

Case A
63

  

Het gaat om een geweldszaak met letsel. De dader is meerderjarig, het slachtoffer minderjarig. De 

aanmelding komt binnen via het slachtoffer (Slachtofferhulp). Het slachtoffer maakte deel uit van 

een groepje jongeren dat protesteerde tegen het feit dat een auto niet stopte voor een zebrapad. 

Het slachtoffer heeft de chauffeur van de auto geërgerd door tegen zijn auto te schoppen en een 

beledigend gebaar te maken. De chauffeur is uitgestapt en heeft het slachtoffer een klap gegeven 

waardoor deze een kapotte lip had en een gebroken kaak.  

Op het aanmeldformulier dat vanuit het centrale kantoor naar de bemiddelaar wordt gestuurd, staat 

geen parketnummer of naam van de officier van justitie vermeld. Dit komt doordat snel na het delict 

het slachtoffer-dadertraject is ingezet. De zaak ligt nog bij de politie en er is nog niets bekend over 

het verloop ervan. Tijdens de intake heeft bemiddelaar aangegeven dat er een feitelijk verslag 

wordt gezonden naar het OM. Beide partijen hebben dit als feit aangenomen. Deze feitelijke 

formele berichtgeving aan de officier van justitie vindt plaats via het standaard format. In deze 

specifieke zaak was de naam van de betrokken officier van justitie niet bekend. Het format wordt 

dan naar het Slachtoffer Informatiepunt gestuurd. 

Het slachtoffer informeerde tijdens de intake of het gesprek van invloed is op het strafproces. Het 

slachtoffer en de vader van het slachtoffer gaven namelijk aan dat ze niet willen dat de dader 

strafvermindering krijgt door deelname aan het slachtoffer-dadergesprek. Toch heeft het gesprek 

wel vóór de zitting plaatsgevonden. De bemiddelaar is van mening dat het goed is dat het gesprek 
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snel plaatsgevonden heeft in verband met de verhoudingen tussen de vader van het slachtoffer en 

de vader van de dader. 

Ook de dader heeft in het intakegesprek gevraagd of een gesprek met het slachtoffer invloed heeft 

op het strafproces. De bemiddelaar heeft als antwoord hierop uitgelegd dat dit niet het geval is, 

maar dat de officier van justitie wel een bericht krijgt dat er een gesprek is geweest. 

De bemiddelaar heeft de mogelijkheid van inhoudelijke verslaglegging aan het OM niet aan de orde 

gesteld aan het einde van het gesprek tussen slachtoffer en dader. Zij vond dit niet passend. De 

emotionele setting van het gesprek leende zich niet voor een zakelijke en procedurele vraag naar 

inhoudelijke terugkoppeling aldus de bemiddelaar. Het slachtoffer heeft overigens aan het einde 

aangegeven dat hij de strafmaat niet zo belangrijk vindt. 

 

Case B: 

In het tweede voorbeeld is sprake van een verkeersongeluk met dodelijke afloop. De aanmelding bij 

Slachtoffer in Beeld kwam van de veroorzaker via Slachtofferhulp Nederland. De feitelijke situatie is 

een zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden. Een jongen rijdt omdat hij even niet oplet 

een andere fietser aan. Deze vrouw komt ongelukkig ten val en overlijdt na enkele weken in het 

ziekenhuis. 

Tijdens het intakegesprek geeft de veroorzaker aan dat hij onzekerheid bij de nabestaanden wil 

wegnemen en vragen van hun kant wil beantwoorden. Ook hoopt hij op enig begrip van hun kant. 

Verwachtingen ten aanzien van het strafproces werden niet gegeven. Dit kan er mee te maken 

hebben dat er nog veel onduidelijkheid over een eventueel strafproces bestond: het was nog niet 

duidelijk of er überhaupt wel een strafproces zou plaatsvinden. Uiteindelijk komt de zaak wel bij een 

officier van justitie terecht met aan haar de vraag wat ze met deze zaak wil doen. De officier die 

betrokken is bij deze zaak wil in eerste instantie de zaak seponeren op basis van de leeftijd van de 

jongen en de omstandigheden. Zij legt het voor aan de parketsecretaris en samen besluiten ze het 

voor te leggen aan de nabestaanden. Deze vinden het vervelend, maar hebben er wel begrip voor. 

Tijdens dit gesprek komt ook het op stapel staande slachtoffer-dadergesprek naar voren. De officier 

vraagt de nabestaanden of ze na het slachtoffer-dadergesprek contact met hen op kan nemen om 

te vragen hoe het gesprek gegaan is. De nabestaanden vinden dat goed en na het gesprek is er 

contact tussen de nabestaanden en de officier. De nabestaanden geven aan dat het gesprek goed 

gegaan is en dat het zeer moeilijk was voor de jongen. De officier besluit mede op basis hiervan dat 

de zaak inderdaad geseponeerd wordt. 

 

6.6 Samenvatting en conclusie 

 

Er zijn vier onderzoeksvragen die betrekking hebben op de verhouding tussen de slachtoffer-

dadergesprekken en de strafrechtelijke procedure. De vragen worden achtereenvolgend 

beantwoord. 

Welke overwegingen hebben destijds geleid tot het opnemen van de link met de strafrechtelijke 

procedure? Zijn ook mogelijke averechtse effecten in ogenschouw genomen? 
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Anders dan in veel andere landen, is het uitgangspunt in Nederland geweest dat het slachtoffer-

dadergesprek primair een voorziening moest zijn voor het slachtoffer. In eerste instantie was het 

aanbod dan ook gericht op slachtoffers. Op basis van positieve ervaringen met een aantal 

herstelbemiddelingsprojecten voor jeugdigen is de doelgroep vervolgens uitgebreid naar jeugdige 

daders. 

De Minister heeft in zijn brieven aan de Tweede Kamer aangegeven dat de slachtoffer-

dadergesprekken zijn gebaseerd op drie uitgangspunten: 

- deelname op basis van vrijwilligheid; 

- positionering alleen aanvullend op het strafrecht; 

- de officier van justitie kan middels een verslag worden geïnformeerd. 

 

Het laatste uitgangspunt staat enigszins op gespannen voet met de andere uitgangspunten met 

name met de keuze om de slachtoffer-dadergesprekken en het strafrecht volledig los van elkaar te 

positioneren. Verondersteld werd dat het Kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie inzake 

de status van het slachtoffer in de strafprocedure een rol heeft gespeeld bij de beslissing om de 

officier te informeren. Dit Kaderbesluit heeft een bindend juridisch karakter. Art. 10 van het 

Kaderbesluit geeft aan dat elke lidstaat erop toeziet „dat elke bemiddeling die in strafzaken tussen 

het slachtoffer en de dader wordt bereikt, in aanmerking kan worden genomen‟. 

Uit de navraag naar de overwegingen die destijds geleid hebben tot het opnemen van de link met 

de strafrechtelijke procedure, blijkt dat pragmatisch inhoudelijke redenen leidend zijn geweest. Het 

Kaderbesluit heeft slechts een ondergeschikte rol gespeeld. De belangrijkste overwegingen waren: 

(1) de behoefte om de informatie die de rechter en de officier van justitie toch wel zou bereiken in 

goede banen te leiden, (2) het was vanzelfsprekend om de link te leggen omdat een rechter altijd 

rekening houdt met allerlei omstandigheden voor hij tot een afweging komt. 

Met de keuze voor deze link met het strafproces lijkt ook een compromis gevonden te zijn tussen de 

uiteenlopende wensen binnen het ministerie van Justitie, te weten de afdeling slachtofferbeleid (zo 

veel mogelijk loskoppeling) en de afdeling sancties (zo stevig mogelijke link). 

 

De mogelijke negatieve uitwerking van de gekozen link in de praktijk, blijkt van te voren niet 

voorzien. We zien deze nadelen wel terug in de praktijk. Het blijkt lastig om de twee verschillende 

principes bij elkaar te brengen, te weten enerzijds het uitgangspunt dat het slachtoffer-

dadergesprek primair een voorziening is voor het slachtoffer en anderzijds het feit dat het OM wordt 

geïnformeerd en de officier het dus (ten gunste van de dader) mee kan wegen in zijn requisitoir. Dit 

knelpunt komt op verschillende manieren naar voren. We noemen: 

- Het visiedocument van Slachtoffer in Beeld toont het dubbele karakter van de positionering 

van de slachtoffer-dadergesprekken: enerzijds wordt gesteld dat er geen additionele bonus of 

straf voor de dader mag voortkomen uit deelname aan een slachtoffer-dadergesprek, 

anderzijds wordt erkend dat de officier deelname wel kan laten meewegen in zijn oordeel.  

- De gemengde gevoelens die bemiddelaars en beleidsmedewerkers van Slachtoffer in Beeld 

hebben ten opzicht van dit onderwerp. Men kan hier over het algemeen goed mee leven, 

doch slechts een deel is het van harte eens met de bestaande link. Daarbij is ook van belang 

te vermelden dat een deel van de bemiddelaars het geschetste dilemma oplost door ervan uit 
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te gaan dat de berichtgeving aan het OM alleen een formele kwestie is waar de officier 

verder niets mee doet. 

- De weinig transparante communicatie van de bemiddelaar met het slachtoffer over dit 

onderwerp. Men kiest er vaak voor om het feit dat het OM wordt geïnformeerd terloops en 

luchtig te brengen teneinde te voorkomen dat het slachtoffer voortijdig afhaakt omdat hij/zij 

niet wil dat de dader strafvermindering zou kunnen krijgen. De bemiddelaar wil dat hoe dan 

ook voorkomen temeer omdat hij/zij uit ervaring weet dat slachtoffers achteraf, dus als het 

gesprek met de dader heeft plaatsgevonden, het vaak niet erg meer vinden dat de dader 

strafvermindering zou kunnen krijgen. 

 

Op welk moment vinden de gesprekken en andere modaliteiten plaats? 

Aanmeldingen voor een slachtoffer-dadergesprek blijken vaak te worden gedaan als de strafzitting 

nog moet plaatsvinden. Voor heel 2009 gaat het naar schatting om 700 zaken (64%).  

Ook de afronding van een zaak vindt vaker plaats vóór de zitting dan na de zitting. De percentuele 

verdeling van alle zaken die in de eerste 9 maanden van 2009 weren aangemeld en afgesloten ziet 

er als volgt uit: 

- bij 29% is er een gesprek of andere dialoogvorm tot stand gekomen voor de zitting; 

- bij 18% is er een gesprek of andere dialoogvorm tot stand gekomen na de zitting; 

- bij 53% is er geen gesprek of andere dialoogvorm tot stand gekomen. 

 

Anders dan soms wordt gedacht, wordt een meerderheid van de geslaagde bemiddelingen dus 

afgesloten vóór de strafzitting (namelijk 29% versus 18%). Voor 2009 gaat het dan naar schatting 

om 280 zaken. 

 

Hoe vaak wordt een inhoudelijk verslag ter informatie wordt gestuurd aan de officier van justitie? 

Ook al heeft Slachtoffer in Beeld moeite met het dubbele karakter van de positionering, zij heeft 

toch gekozen voor een meeromvattende uitwerking van het informeren van het OM dan strikt 

genomen nodig was. Het standpunt van de Minister luidt dat een verslag van een afgesloten 

slachtoffer-dadergesprek ter informatie aan de officier van justitie kan worden toegestuurd. 

Slachtoffer in Beeld beperkt zich niet tot het opsturen van een (inhoudelijk) verslag van een gesprek 

onder zelf geformuleerde condities. Slachtoffer in Beeld heeft tevens besloten om de officier altijd 

procedureel te informeren over een aanmelding voor een slachtoffer-dadergesprek (als de 

strafzitting nog moet plaatsvinden). Dat laatste gebeurt ook vrij consequent in de praktijk. De 

mogelijkheid om een inhoudelijk verslag te versturen, wordt lang niet altijd door een bemiddelaar 

aan de orde gesteld. Men mag hierbij ook afgaan op de eigen inschatting of het passend is dit aan 

het einde van het gesprek tussen slachtoffer en dader, aan de orde te stellen. 

De meeste bemiddelaars geven aan dat zij, uitzonderingen daargelaten, de officier standaard 

informeren als de aanmelding plaatsvindt voor de zitting. Uitgaande van de veronderstelling dat in 

80% van de gevallen een feitelijk bericht wordt verstuurd, zijn er in 2009 naar schatting 560 

feitelijke berichten verstuurd naar het OM (80% van 700). 

Inhoudelijke rapportage aan het OM is aan de orde bij zaken die vóór de zitting zijn afgesloten met 

een gesprek tussen slachtoffer en dader (of een andere dialoogvorm). Voor 2009 gaat het dan naar 
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schatting om 280 zaken waarover in principe inhoudelijk gerapporteerd had kunnen worden aan het 

OM. Omdat inhoudelijke berichtgeving alleen plaatsvindt als slachtoffer en dader hiermee akkoord 

gaan én lang niet alle bemiddelaars dit aan de orde stellen bij slachtoffer en dader, ligt het feitelijk 

aantal veel lager. Een inventarisatie onder de bemiddelaars levert een schatting op van circa 30 

verstuurde inhoudelijke rapportages (over een periode van 12 maanden: april 2009 –april 2010). 

 

Wat wordt er door de officieren van justitie met de ontvangen berichtgeving gedaan?  

Een beperkte telefonische ronde onder negen officieren van justitie geeft een impressie van de 

manier waarop het OM omgaat met de informatie die hun wordt toegestuurd. Dit onderzoeksdeel 

levert de volgende bevindingen op: 

- Er zijn aanwijzingen dat de berichten niet altijd aankomen bij de betreffende officier. 

- De respondenten zijn slechts vaag bekend met Slachtoffer in Beeld en de slachtoffer-

dadergesprekken van Slachtoffer in Beeld. Meer in het algemeen staat men echter positief 

ten opzichte van een gesprek tussen slachtoffer en dader. 

- De respondenten staan positief tegenover het uitgangspunt van de Minister om het OM te 

informeren zodat de officier er rekening mee kan houden in zijn requisitoir. Berichtgeving van 

de kant van Slachtoffer in Beeld over een slachtoffer-dadergesprek wordt dan ook op prijs 

gesteld. Wel zou men graag meer inhoudelijk geïnformeerd worden over nog lopende zaken 

of zaken waarbij geen contact tot stand is gekomen. Men wordt overigens ook langs andere 

weg (het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming) geïnformeerd over deelname van 

een verdachte aan een slachtoffer-dadergesprek. 

- Het is lastig om een goede indruk te krijgen hoe vaak de geïnterviewde officieren 

berichtgeving ontvangen van bemiddelaars van Slachtoffer in Beeld. De meesten noemen 

aantallen tussen „nog nooit‟ en 5 keer (de afgelopen 12 maanden). Het onderscheid tussen 

de feitelijke berichtgeving en de inhoudelijke berichtgeving is overigens bij de meeste 

officieren niet bekend (ook niet na uitleg van de onderzoekers). 

- De officieren gaan op verschillende manieren om met de berichtgeving van Slachtoffer in 

Beeld. Sommigen doen er zelf niets mee, stoppen de informatie alleen in het dossier zodat 

de rechter ernaar kan kijken. De meesten wegen het (veelal in positieve zin) mee in de 

straftoemeting en brengen het naar voren in hun requisitoir. Sommigen waarderen een 

aanmelding van de dader bij Slachtoffer in Beeld op zich al positief, anderen doen niets met 

een bericht zolang een zaak in behandeling is. Soms achterhaalt men zelf nadere informatie 

bij de Raad voor de Kinderbescherming. 
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7 Conclusies 

7.1 Interne implementatie 

 

De voorziening slachtoffer-dadergesprekken was oorspronkelijk bedoeld voor slachtoffers. In 2006 

heeft de Minister in een brief aan de Tweede Kamer de doelgroep van slachtoffer-dadergesprekken 

formeel verbreed met  jeugdige daders. Dit gebeurde op basis van de positieve ervaringen die  

waren opgedaan met een aantal pilots voor jeugdige daders binnen justitiële jeugdinrichtingen.  

In 2007 werden de slachtoffer-dadergesprekken landelijk geïmplementeerd en ondergebracht bij 

Slachtoffer in Beeld. Daarmee werden de twee verschillende invalshoeken, te weten het aanbod 

aan slachtoffers en het aanbod voor jeugdige daders ondergebracht in één aanbod vanuit één 

instelling. 

Slachtoffer in Beeld heeft de uitvoering van slachtoffer-dadergesprekken regionaal georganiseerd. 

Er is een indeling gemaakt in zeven regio‟s. Binnen elke regio is één bemiddelaar werkzaam met 

een vast dienstverband en zijn gemiddeld vijf freelancers aangesteld. De bemiddelaars hebben een 

hoog opleidingsniveau en gezien hun leeftijd relatief veel werkervaring. 

Slachtoffer in Beeld heeft de uitvoeringspraktijk sterk geprofessionaliseerd en met name vanaf 

begin 2009 veel concrete resultaten geboekt. Er is intern kwaliteitbeleid ontwikkeld zoals de 

inwerkprocedure, de intervisie en de verplichte interne scholing. Ontwikkeld beleid is vastgelegd in 

een handboek interne instructies & protocollen, wordt actief uitgedragen en positief beoordeeld 

door de bemiddelaars. Een handleiding voor de uitvoering van slachtoffer-dadergesprekken was al 

eerder beschikbaar maar is sinds begin 2009 ook sterk in kwaliteit verbeterd.  

De communicatie tussen het centrale kantoor in Utrecht en de regio‟s, verloopt over het algemeen 

goed. De lijnen zijn kort, men weet elkaar te vinden en er wordt goed geluisterd naar wat er in het 

veld speelt. Uitgangspunt is ook dat producten doorontwikkeld worden in samenspel met de 

bemiddelaars. 

Het algemene oordeel over de interne implementatie van de slachtoffer-dadergesprekken binnen 

Slachtoffer in Beeld is dan ook positief. Dat neemt niet weg dat ook een aantal aandachtspunten/ 

verbeterpunten uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Deze hebben te maken met de 

financiering en facilitering van de freelancers, het werkaanbod voor nieuwe freelancers ten einde 

voldoende werkervaring te kunnen opdoen, de locaties voor het houden van de gesprekken tussen 

slachtoffer en dader en de (nog lopende) implementatie van het kwaliteitbeleid (intervisie en 

inwerkprocedure). 

Mede omdat gewerkt wordt met freelancers vormt de bewaking van de kwaliteit van het uitvoerend 

werk een specifiek punt van aandacht. Er zijn al wel verschillende ingangen om zicht te houden op 

de kwaliteit van het uitvoerend werk zoals de intervisie, de jaarlijkse evaluatiegesprekken en de 

open cultuur. Toch hebben de bemiddelaars zelf het idee dat het centrale kantoor onvoldoende 

zicht heeft op de kwaliteit van het werk in de regio‟s. Maar ook binnen een regio heeft men 
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onvoldoende zicht op de kwaliteit van elkaars werk. Men verwacht dat de onlangs ingevoerde 

inwerkprocedure hiervoor deels een oplossing biedt. Verder is er een algemene aanbeveling van de 

kant van de bemiddelaars om inhoudelijke richtlijnen voor de dossiervorming te ontwikkelen en een 

gezamenlijk digitaal systeem voor verslaglegging in te voeren. Hiermee wordt meer transparant wat 

iedereen doet en hoe men dit doet. Een dergelijk systeem biedt niet alleen ingangen voor bewaking 

van de kwaliteit maar ook mogelijkheden om (indien nodig) elkaars werk over te nemen. 

 

7.2 Externe implementatie en bereik 

 

De landelijke uitrol is ondersteund door een werkgroep Implementatie waarin onder andere de 

vaste verwijzers (te weten Slachtofferhulp Nederland, Raad voor de Kinderbescherming en Bureau 

Jeugdzorg/Jeugdreclassering) zijn vertegenwoordigd.  De implementatiegroep is actief betrokken 

geweest bij het vaststellen van procedures rond aanmelding en uitvoering van de slachtoffer-

dadergesprekken. Dit heeft geleid tot ondertekening van een convenant waarin afspraken rond 

aanmelding en verwijsprocedures zijn vastgelegd. 

Bij de Raad voor de Kinderbescherming is de doorverwijzing naar Slachtoffer in Beeld het meest 

duidelijk verankerd in het primaire werkproces. De vraag of een jongere het slachtoffer zou willen 

ontmoeten maakt onderdeel uit van de BARO, het screeningsinstrument dat standaard wordt 

afgenomen door de Raad. Bij Slachtofferhulp Nederland zijn verschillende momenten benoemd (en 

vastgelegd in het zogenaamde dienstenboek) waarop de vrijwilliger van Slachtofferhulp Nederland 

het onderwerp ter sprake kan brengen. Bij de Jeugdreclassering kan de mogelijkheid van een 

slachtoffer-dadergesprek worden opgenomen in het plan van aanpak. 

 

Het aantal zaken dat door Slachtoffer in Beeld  in behandeling is genomen laat een gestage groei 

zien. Het aantal aanmeldingen is in de 3 onderzochte jaren gegroeid van 467 in 2007 tot bijna 1100 

in 2009. Het percentage aanmeldingen vanuit de dadergerichte organisaties steeg in de jaren 2007 

- 2009, van 66% naar 88%. De groei in het aantal zaken komt dan ook voornamelijk voor rekening 

van de Raad (vertienvoudiging van het aantal aanmeldingen) en in mindere mate voor rekening van 

de Jeugdreclassering (verviervoudiging van het aantal aanmeldingen). Het aantal aanmeldingen 

vanuit Slachtofferhulp Nederland blijft vrij constant, op ongeveer 130 per jaar, in de 3 

opeenvolgende jaren. 

Het aandeel van de lichtere delicten is in de onderzochte jaren gestegen van 15% naar 41%. Het 

blijkt dat de aanmeldingen van relatief lichte delicten vooral vanuit de Raad komen. 

 

Een van de doelstellingen van Slachtoffer in Beeld was een geleidelijke groei van het aantal 

aanmeldingen. Voor de Raad kan geconcludeerd worden dat de groei eerder onstuimig was dan 

geleidelijk. Bij de Jeugdreclassering is sprake van een gestage groei, bij Slachtofferhulp Nederland 

is geen groei gerealiseerd. 
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Bemiddelaars en in het onderzoek betrokken middenkader van de drie actieve verwijzers 

veronderstellen veelal dat vrijwilligers van Slachtofferhulp Nederland de mogelijkheid van een 

slachtoffer-dadergesprek minder vaak aan de orde stellen dan de medewerkers van de Raad en de 

Jeugdreclassering. Ook geven zij aan dat de vrijwilligers van Slachtofferhulp Nederland vaker 

twijfels hebben over het nut van een slachtoffer-dadergesprek voor hun cliënt. Deze opvattingen 

worden niet bevestigd door de vrijwilligers zelf. Zij geven even vaak aan hun cliënten te wijzen op 

de mogelijkheid van een slachtoffer-dadergesprek als hun collega‟s van de Raad en de 

Jeugdreclassering. Ze hebben ook even vaak twijfels over het nut van de verwijzing als hun 

collega‟s van de dadergerichte instellingen. Het onderzoek geeft op dit punt dus geen eenduidig 

beeld. 

Wel kan geconcludeerd worden dat de volgende factoren een rol spelen bij de verklaring van het 

achterblijvende aantal verwijzingen vanuit Slachtofferhulp Nederland. 

- Veel slachtoffers die bij Slachtofferhulp Nederland komen, willen desgevraagd geen contact 

met de dader of in ieder geval nog niet kort na het delict. Voor de jeugdige dader is dit vaak 

wel een passend moment maar voor het slachtoffer veelal nog niet. Slachtoffers zijn hier dan 

vaak nog niet aan toe. Veel slachtoffer hebben echter maar kortdurend contact met 

Slachtofferhulp Nederland. Er komt daarna voor hen geen „herkansing‟ meer. 

- Het is voor medewerkers van de Raad mede vanuit pedagogisch perspectief, gemakkelijk om 

jongeren te polsen en te activeren voor een verwijzing naar Slachtoffer in Beeld. Voor de 

vrijwilligers van Slachtofferhulp Nederland ligt dat gevoeliger. Zij gaan daarom omzichtiger te 

werk. Zij stippen de mogelijkheid aan maar gaan hier niet te diep op in omdat zij het 

slachtoffer niet onnodig willen belasten of op geen enkele manier onder druk willen zetten. 

- Slachtofferhulp Nederland bereikt een relatief zware doelgroep waarvoor de stap tot een 

slachtoffer dadergesprek vaak groter is dan voor slachtoffers van minder ernstige delicten. 

Ook de contra-indicaties voor een slachtoffer-dadergesprek (zoals huiselijk geweld) zijn hier 

eerder aan de orde dan bij de relatief lichte zaken van de Raad. 

- Een lopende of komende strafzaak weerhoudt vrijwilligers van Slachtofferhulp Nederland 

ervan het onderwerp ter sprake te brengen en slachtoffers om contact te willen met de dader. 

Voor de dadergerichte organisaties en de daders zelf, lijkt dit nauwelijks een rol te spelen. 

 

Uitgaande van de genoemde verklaringen voor de achterblijvende verwijzingen vanuit 

Slachtofferhulp Nederland, lijken de mogelijkheden om het bereik van slachtoffers via 

Slachtofferhulp Nederland te vergroten, beperkt. De voorlichting vanuit Slachtoffer in Beeld kan 

wellicht nog verbeterd worden. De meerwaarde hiervan lijkt echter beperkt. De bekendheid van 

Slachtoffer in Beeld is al groot, ook bij de vrijwilligers die nog nooit verwezen hebben.  

Het is de vraag of een minder omzichtige houding van de vrijwilligers van Slachtofferhulp Nederland  

tot meer verwijzingen leidt. Immers contact met de dader is voor slachtoffers, zeker kort na het 

delict, een gevoelig onderwerp. De vrijwilligers geven zelf ook aan (net als de medewerkers van de 

andere verwijzers) voldoende toegerust te zijn voor het doorverwijzen naar Slachtoffer in Beeld.  

De beste mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal aanmeldingen vanuit Slachtofferhulp 

Nederland liggen waarschijnlijk in het op een ander, later moment nog eens ter sprake brengen van 

het onderwerp. De benadering kan dan ook wat minder omzichtig zijn. In een pilot uitgevoerd door 
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Slachtoffer in Beeld, zijn hier positieve ervaringen mee opgedaan (Zebel, et al 2010). De groep die 

men dan (direct) kan bereiken is echter kleiner dan de groep die vlak na het delict contact heeft met 

Slachtofferhulp Nederland.  

Voor jeugdige daders wordt veelal een snellere procedure van aanmelding wenselijk geacht. Mede 

in dit licht pleiten veel bemiddelaars voor het benaderen van daders en slachtoffers via de politie. 

De politie als vaste verwijzer heeft als voordeel dat jeugdige daders direct na het delict (met een lik 

op stuk aanpak) worden bereikt en dat ook slachtoffers die niet bij Slachtofferhulp Nederland 

komen,  worden bereikt. Wel mag verwacht worden dat het bij verwijzingen vanuit de politie vooral 

om „lichte‟ delicten zal gaan. Immers voor het slachtoffer is een verwijzing vanuit de politie nog 

korter op de datum van het delict dan een verwijzing vanuit Slachtofferhulp Nederland. Een aantal 

bemiddelaars geeft, door de sterke stijging van het aantal verwijzingen vanuit de Raad, nu al aan 

dat zij vinden soms met te lichte zaken te maken te krijgen, dus zaken die beter door bijvoorbeeld 

de school, de buurt of de eigen familie opgepakt hadden kunnen worden. Deze mogelijk 

aanzuigende werking en daaraan gekoppeld de mogelijke „net-widening‟ van het politiële en 

justitiële bereik vormen een punt van aandacht, zeker wanneer de politie als vaste verwijzer wordt 

toegevoegd.  

Beide aanbevelingen, dat wil zeggen, enerzijds een vroeger moment van aanmelding (met name 

vanuit het belang van de jeugdige dader) en anderzijds juist een later moment van aanmelding 

(vanuit het belang van veel slachtoffers) staan enigszins op gespannen voet met elkaar. Als beide 

maatregelen zonder verfijning worden doorgevoerd dan bestaat het risico dat het minder vaak zal 

lukken om tot een match te komen van een slachtoffer en een dader die beiden bereid zijn om een 

slachtoffer-dadergesprek aan te gaan. Onderzoek laat zien dat de aard van het delict hier ook een 

rol speelt. Voor vermogensdelicten geldt: hoe langer geleden het delict plaatsvond, des te minder 

kans dat er contact tussen slachtoffer en dader tot stand komt. Bij geweldsdelicten is dit juist 

omgekeerd. Vermogensdelicten lenen zich dus meer voor doorverwijzing vanuit de politie dan 

geweldsdelicten. Een oplossing kan ook zijn om de mogelijkheid van een slachtoffer-dadergesprek 

kort na het delict aan beide partijen aan te bieden, maar de uitvoering ervan uit te stellen tot een 

later moment.  

 

In het licht van het feit dat het slachtoffer-dadergesprek oorspronkelijk bedoeld was voor het 

slachtoffer is het wel opmerkelijk dat drie jaar na start van de implementatie het grootste deel van 

de aanmeldingen (84%) van de daderkant komt. Het is dus moeilijker gebleken om deze 

voorziening voor slachtoffers neer te zetten dan oorspronkelijk gedacht. Het onderzoek heeft 

overigens geen aanwijzingen opgeleverd dat grote groepen slachtoffers wél behoefte hebben aan 

een slachtoffer-dadergesprek maar momenteel niet bereikt worden door Slachtoffer in Beeld.  Voor 

Nederland zijn hier geen gegevens over bekend. We weten dus niet of andere benaderingen 

(bijvoorbeeld via een publiekscampagne, de politie, het Openbaar Ministerie, het Schadefonds 

Geweldsmisdrijven, het maatschappelijk werk) een groot aantal aanmeldingen van slachtoffers op 

zullen leveren. Overwogen kan worden om een instrument te ontwikkelen om een dergelijke 

behoefte te meten. Dit is met name aan de orde als de overheid zou overwegen om het 

uitgangspunt dat het slachtoffer-dadergesprek primair een voorziening voor slachtoffers moet zijn, 

nieuw leven in te blazen.  
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7.3 Primair proces en uniformiteit in werkwijze 

 

De uitvoering van de slachtoffer-dadergesprekken is vastgelegd in een duidelijke handleiding met 

inbegrip van voorbeelddocumenten (bijvoorbeeld brieven) die het werk van bemiddelaars stuurt en 

ondersteunt. Doelgroep, (contra-)indicaties, screening en selectie zijn duidelijk omschreven. Het 

hele proces is op duidelijke wijze in zes fasen onderscheiden en gedetailleerd beschreven. 

De waardering voor de handleiding wordt onder de bemiddelaars breed gedeeld. De handleiding 

wordt ook gezien als een product dat men voortdurend verder moet doorontwikkelen op basis van 

praktijkervaringen. Het is wel zo dat in de beschrijving sterk de nadruk ligt op de procedurele kant 

en dat de inhoudelijke werkwijze van de bemiddelaar in de slachtoffer-dadergesprekken nog slechts 

summier is uitgewerkt.  

De uniformiteit krijgt bij Slachtoffer in Beeld veel aandacht, dit blijkt uit de vrij gedetailleerde 

weergave van het proces en de inrichting van de kwaliteitsbewaking (intervisie, inwerkprotocol, 

verplichte scholing). Er is ook een open sfeer die mensen stimuleert om vragen en knelpunten die 

de handleiding in de praktijk oproept, naar voren te brengen. De bemiddelaars geven in 

meerderheid aan de werkmethode te kennen en te volgen. Gezien deze gunstige condities mag 

worden verondersteld dat er een redelijke mate van uniformiteit is met name bij de vaste 

bemiddelaars en bij de freelancers die de laatste twee jaar zijn aangesteld. Dat geldt dan voor de 

uit te voeren procedures binnen het slachtoffer-dadergesprek. Wat betreft de inhoudelijk 

methodische kant is minder duidelijk in hoeverre sprake is van uniformiteit aangezien de 

methodische uitgangspunten weinig zijn uitgewerkt en niet geheel eenduidig zijn. We kunnen ook 

niet concluderen dat er uniformiteit van handelen is op essentiële punten omdat een theoretisch 

kader (met een veranderingsmodel en een uitwerking van uitgangspunten/aspecten waarvan uit 

onderzoek is gebleken dat ze essentieel zijn voor een slachtoffer-dadergesprek) nog niet 

voorhanden is. Daarom kan nog niet goed bepaald worden wat essentiële punten zijn voor het 

handelen van de bemiddelaar. Een theoretisch kader biedt ook aanknopingspunten om te bepalen 

wat uniform moet en waar de speelruimte ligt voor de eigen professionele invulling. Het door ons 

uitgevoerde literatuuronderzoek biedt het nodige materiaal voor het opstellen van het theoretisch 

kader. 

 

7.4 De link met het strafrecht 

 

Het Europese Kaderbesluit inzake de status van het slachtoffer in de strafprocedure (van 15 maart 

2001), heeft nauwelijks een rol gespeeld bij het beslissing om de officier van justitie na afloop van 

het slachtoffer-dadergesprek te informeren. De keuze om deze link met het strafrecht te maken is 

vooral ingegeven door praktische motieven. De belangrijkste overwegingen waren: (1) de behoefte 

om de informatie die de rechter en de officier van justitie toch wel zou bereiken in goede banen te 

leiden, (2) het werd vanzelfsprekend geacht om deze link te leggen omdat een rechter rekening 

houdt met allerlei omstandigheden van de dader als hij een afweging moet maken. 
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Slachtoffer in Beeld heeft gekozen voor een meeromvattende uitwerking van het informeren van het 

OM dan strikt genomen nodig was. Het standpunt van de Minister luidt dat een verslag van een 

afgesloten slachtoffer-dadergesprek ter informatie aan de officier van justitie kan worden 

toegestuurd. Slachtoffer in Beeld beperkt zich niet tot een (inhoudelijk) verslag dat (onder bepaalde 

condities) na afloop wordt opgestuurd maar heeft tevens besloten om de officier altijd procedureel 

(feitelijk) te informeren over een aanmelding voor een slachtoffer-dadergesprek (als de strafzitting 

nog moet plaatsvinden). Dat gebeurt ook vrij consequent in de praktijk. Men geeft dan meestal 

informatie over de status van de aanmelding (aanmelding, lopend, niet tot stand gekomen etc.) vlak 

voor de zittingsdatum. Tweederde van alle aanmeldingen vindt plaats vóór de zitting. In 2009 ging 

het naar schatting om 700 zaken. Bij het merendeel van deze zaken is een feitelijk bericht gestuurd 

aan het OM. Een inhoudelijk verslag na afloop wordt slechts incidenteel verstuurd. Tweederde van 

alle zaken die eindigen met een gesprek of andere dialoogvorm, worden afgesloten vóór de 

zittingsdatum. Dit betreft naar schatting 280 zaken. Naar schatting is slechts bij 10% van deze 

zaken een inhoudelijk bericht aan de officier gestuurd. 

Een beknopte inventarisatie onder officieren van justitie, laat zien dat een officier van justitie 

geneigd is om de mededeling dat een verdachte meedoet in een traject van slachtoffer-

daderbemiddeling, in positieve zin mee te laten wegen in zijn/haar oordeel. Het onderscheid tussen 

feitelijke berichtgeving en inhoudelijke berichtgeving wordt overigens niet door de officieren 

herkend. Ook blijkt dat de officieren het begrip slachtoffer-dadergesprek wel kennen maar meestal 

slechts vaag weten wat het inhoudt en wat Slachtoffer in Beeld doet. 

 

Het informeren van de officier staat op gespannen voet met het uitgangspunt dat het slachtoffer-

dadergesprek alleen aanvullend is op het strafrecht. Hierdoor ontstaan in de praktijk verschillende 

dilemma‟s. Het grootste dilemma is dat de communicatie van de bemiddelaar met het slachtoffer 

over dit onderwerp niet transparant is. Men kiest er vaak voor om het feit dat het OM wordt 

geïnformeerd, terloops en luchtig te brengen omdat men wil voorkomen dat het slachtoffer voortijdig 

afhaakt. Een deel van de bemiddelaars lost het geschetste dilemma op door ervan uit te gaan dat 

de berichtgeving aan het OM alleen een formele kwestie is waar de officier verder niets mee doet. 

Dit wordt ook gecommuniceerd met het slachtoffer. Het onderzoek laat zien dat dat geen recht doet 

aan de werkelijkheid en dat het slachtoffer dan onjuist wordt geïnformeerd.  

Het geschetste probleem vraagt om nadere verdieping en oplossingen temeer omdat de 

onduidelijke communicatie van de bemiddelaar richting het slachtoffer niet strookt  met het guiding 

principle van herstelrecht dat slachtoffer en dader tijdig en volledig moeten worden geïnformeerd 

over het traject en de mogelijke gevolgen. Eerder zagen we al dat een komende of lopende 

strafzaak ook een belemmerende factor is voor de doorverwijzingen vanuit Slachtofferhulp 

Nederland. Dit onderwerp behoeft dus zeker nadere aandacht van beleid en praktijk. Ervaringen in 

het buitenland kunnen hier wellicht een bijdrage leveren. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden naar  

België waar de slachtoffer-daderbemiddeling een basis heeft gekregen in de wet en de link met het 

straf- en jeugdrecht helder is. 
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Deel 2 

Voorbereiding van een eventueel effectonderzoek 
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8 Mogelijkheden voor effectonderzoek slachtoffer-dadergesprekken 

8.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk worden de volgende vragen beantwoord: 

- Effecten en werkingsmechanismen: Welke effecten zouden op papier met slachtoffer-

dadergesprekken en andersoortige trajecten kunnen worden bereikt, bij welke doelgroep en 

op welke termijn? Volgens welke mechanismen? 

- Kenmerken van de interventie: welke procesvariabelen en instrumentele randvoorwaarden 

lijken van belang voor het behalen van effecten? 

- Contra-indicaties in de doelgroep: welke contra-indicaties zijn er voor het behalen van 

effecten? 

- Meetbaarheid: in hoeverre zijn deze potentiële effecten empirisch meetbaar en op welke 

wijze? 

De vragen zijn door ons beantwoord vanuit de volgende bronnen: 

- Literatuuronderzoek. 

- Deskresearch. 

- expertpanel (n=5). 

- interviews met bemiddelaars (n=23) en groepsgesprek bemiddelaars (n=7). 

- verzamelde casestudies (n=8). 

Dit hoofdstuk is meer algemeen van karakter. Voordat we de onderzoeksvragen beantwoorden 

besteden we eerst expliciet aandacht aan de definiëring van een aantal methodologische 

concepten. Verder heeft de (internationale) literatuurstudie, die de belangrijkste onderzoeksbron 

vormt bij dit vragenblok, betrekking op het brede scala aan herstelrechtelijke praktijken In het 

buitenland. Anders dan de voorgaande hoofdstukken heeft dit hoofdstuk dus niet alleen betrekking 

op de Nederlandse praktijk van slachtoffer-dadergesprekken. 

Het literatuuronderzoek is algemeen van karakter en niet uitputtend. De nadruk ligt op de 

metastudies van de laatste vijf jaar (zie ook paragraaf 2.2.7). 

In paragraaf 8.2 geven wij een overzicht van de typen variabelen die bij een effectonderzoek naar 

slachtoffer-dadergesprekken aan bod moeten komen. We ordenen de te meten aspecten, condities 

en gebeurtenissen zodanig, dat zij in een effectonderzoek in de juiste verhouding tot elkaar staan. 

In de paragrafen 8.3 tot en met 8.6 geven wij antwoord op bovenstaande vragen. Het hoofdstuk 

eindigt met een samenvatting en conclusie (paragraaf 8.7). 

 

8.2 Typen variabelen en mechanismen 

 

In onderzoek naar slachtoffer-dadergesprekken zijn de onafhankelijke variabelen de condities of 

gebeurtenissen die door de onderzoeker worden gecontroleerd of gemanipuleerd. De afhankelijke 
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variabelen worden gezien als de respons op die controle of manipulatie/beïnvloeding. De 

afhankelijke variabelen zijn de condities of gebeurtenissen die worden geobserveerd en gemeten. 

Variatie of verandering in de afhankelijke variabele wordt opgevat als het resultaat of effect van de 

controle of manipulatie van de onafhankelijke variabele: deze is de veronderstelde oorzaak en 

wordt daarom ook predictorvariabele genoemd; de afhankelijke variabele is het veronderstelde 

effect en heet daarom ook wel criteriumvariabele. De onafhankelijke variabele is de antecedent, de 

afhankelijke variabele is de consequentie. Wanneer onderzoekers de onafhankelijke variabele niet 

werkelijk kunnen controleren of manipuleren (zoals sekse, etniciteit of delictgeschiedenis), worden 

zij ook wel statusvariabelen genoemd. In onderzoek worden zij doorgaans wel als onafhankelijke 

variabelen behandeld (Heppner, Kivlighan & Wampold, 1999). 

 

8.2.1 Afhankelijke variabelen 

Het indelen van de aspecten die wij relevant achten voor slachtoffer-dadergesprekken in enerzijds 

onafhankelijke en anderzijds afhankelijke variabelen is een keuze. Bij de keuze van een 

afhankelijke variabele gaat het immers om een effect waar de onderzoeker in is geïnteresseerd. 

Bovendien zijn onafhankelijke variabelen en afhankelijke variabelen in veel gevallen uitwisselbaar. 

Een voorbeeld: door geruchten kunnen straatrellen ontstaan, maar straatrellen kunnen ook 

geruchten veroorzaken. Geruchten kunnen als onafhankelijke maar ook als afhankelijke variabele 

worden gezien (Rosenthal & Rosnow, 1991, p. 71). Op basis van dit voorbeeld kunnen we 

concluderen dat de keuze voor de afhankelijke variabelen in een effectonderzoek afhankelijk is van 

de keuze van een verzameling gebeurtenissen of condities die met slachtoffer-dadergesprekken 

worden beoogd. Daarom moeten de doelstellingen van slachtoffer-dadergesprekken worden 

opgevat als de afhankelijke variabelen of criteriumvariabelen. Over deze doelstellingen is discussie 

gaande. Voor wie zijn slachtoffer-dadergesprekken uiteindelijk bedoeld? Moeten er bij de dader 

effecten worden bereikt? Bij de slachtoffers? Bij beiden? Of zijn er ook beoogde doelstellingen 

buiten deze dyade, zoals bij de partner of familie van het slachtoffer, of in breder verband bij 

bijvoorbeeld advocaten en rechters, of bij werkgevers en verzekeringsmaatschappijen?  

Een slachtoffer-dadergesprek is geen enkelvoudige, eenmalige interventie, zoals een injectie bij 

een patiënt. Bij alle vormen van slachtoffer-dadercontacten zien we deelactiviteiten, die ook nog 

eens in een chronologische volgorde staan. Slachtoffer-dadergesprekken bestaan uit een chain of 

events. Er zijn gebeurtenissen en condities voorafgaand en na afloop van de feitelijke interactie 

tussen slachtoffer en dader, die al dan niet deel uitmaken van de bemiddelingsprocedure en die het 

verdere verloop en de afloop van het slachtoffer-dadergesprek mede kunnen bepalen. Deze zijn 

verbonden aan beoogde tussentijdse effecten of doelen, zoals het toestemmen van dader en 

slachtoffer in de bemiddeling, daarna het organiseren en bewaken van een dialoog van hoge 

kwaliteit, en ten slotte het nakomen van eventueel gemaakte afspraken. Slachtoffer-

daderbemiddeling bestaat, met andere woorden, uit een reeks elkaar in de tijd opvolgende 

afhankelijke variabelen. Hierbij kan in de tijd een indeling worden gehanteerd in 1) (succesvolle) 

toeleiding/aanmelding en selectie/acceptatie, 2) voorbereiding, 3) interventie, 4) afronding. 

Naast de afhankelijke variabelen, opgevat als beoogde effecten, kunnen er door slachtoffer-

dadergesprekken gebeurtenissen plaatsvinden of condities veranderen die onbedoeld zijn. Bij een 
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slachtoffer-dadergesprek kunnen we ons voorstellen dat een ziek gemeld slachtoffer door het 

slachtoffer-dadergesprek eerder weer aan het werk kan en daardoor zowel zichzelf, de werkgever 

als de verzekering een dienst bewijst. Een beoogd effect van slachtoffer-dadergesprekken is dat 

misschien niet. Bijkomende effecten kunnen al dan niet welkom of gewenst zijn; dit is afhankelijk 

van subjectieve oordeelsvorming.  

 

8.2.2  Onafhankelijke variabelen  

Het formuleren van de onafhankelijke variabelen voor onderzoek naar slachtoffer-dadergesprekken 

is eenvoudig: we veronderstellen in dit onderzoek dat het beoogde effect ontstaat door het tot stand 

brengen van slachtoffer-dadergesprekken, dus het slachtoffer-dadergesprek is de onafhankelijke 

variabele, de predictor, interventie of manipulatie. Er zijn meerdere vormen van slachtoffer-

dadercontact die als variabele condities bij de onafhankelijke variabele kunnen worden 

ondergebracht, zoals gesprek, brief, pendelbemiddeling, of geen slachtoffer-dadercontact.  

 

8.2.3  Moderatoren, mediatoren en procesvariabelen 

Op basis van alleen onafhankelijke en afhankelijke variabelen ziet een onderzoeksopzet voor het 

vaststellen van effecten van slachtoffer-dadergesprekken er als volgt uit:  

Predictor: keuze (vorm van of geen) slachtoffer-dadergesprek  black box: proces slachtoffer-

dadergesprek  criterium: effecten slachtoffer-dadergesprek. 

Indien we niet alleen willen weten of slachtoffer-dadergesprekken werken, maar ook bij wie, onder 

welke condities en hoe slachtoffer-dadergesprekken werken, dan moeten naast de onafhankelijke 

en afhankelijke variabelen ook de zogenoemde moderatoren, mediatoren en procesvariabelen 

worden betrokken. Drie fictieve voorbeelden om dit te illustreren: Indien slachtoffer-

dadergesprekken effectief zijn bij ernstige delicten, maar niet of nauwelijks bij lichte delicten, dan is 

het delicttype een van de vele mogelijke moderatoren. Als slachtoffer-dadergesprekken als effect 

hebben dat het slachtoffer zich veiliger voelt, maar alleen indien de dader oprecht excuses heeft 

aangeboden, dan is het oprechte excuus een van de vele mogelijke mediatoren. Als het effect van 

slachtoffer-dadergesprekken minder groot is als de bemiddelaar de gesprekken niet goed 

voorbereidt, is de voorbereiding een relevante te meten procesvariabele. We werken de 

voorbeelden hieronder verder uit. Hier stuiten we bij de beantwoording van de vragen in dit 

hoofdstuk op een lastige opgave, omdat de verzameling mogelijke moderatoren en mediatoren erg 

groot is. 
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Figuur 8.1 Te betrekken variabelen in effectonderzoek naar slachtoffer-dadergesprekken 

 

Moderatoren 

Moderatoren zijn niet-experimentele variabelen (ze horen niet bij de onafhankelijke variabelen) 

waarvan bij voorbaat kan worden verondersteld dat ze de effecten (afhankelijke variabelen) zullen 

beïnvloeden. Moderatorvariabelen verklaren dus de richting of kracht van de uitkomsten van 

slachtoffer-dadergesprekken, maar niet de werking van slachtoffer-dadergesprekken. Een 

slachtoffer-dadergesprek is een interactievorm waarbij dader, slachtoffer en bemiddelaar betrokken 

zijn. Dit levert reeds drie mogelijke bronnen van variabelen op die de beoogde effecten van 

slachtoffer-dadergesprekken al kunnen beïnvloeden of sturen voordat er überhaupt iets is gebeurd. 

Onder moderatorvariabelen vallen in de eerste plaats de meer vaststaande of statische kenmerken 

van de betrokken actoren. Daarbij denken we in de eerste plaats aan feitelijkheden als leeftijd, 

etniciteit en geslacht, het gepleegde delict en de delictgeschiedenis. Daarnaast zijn er 

psychologische en sociale kenmerken die niet of slechts langzaam veranderen, zoals 

persoonlijkheidskenmerken of traits (zoals een stoornis bij de dader), het ontwikkelingsniveau 

(bijvoorbeeld op moreel gebied), sociale vaardigheden, taalvaardigheden en attitudes (bijvoorbeeld 

een reintegrative attitude of een sterk schaamtegevoel bij de dader). Ook zaken als 

opleidingsniveau, eventuele werkloosheid of ervaren discriminatie moeten worden genoemd. Bij de 

bemiddelaar moeten we denken aan persoonskenmerken, achtergrond, de kwaliteit van zijn of haar 

opleiding en de houding ten opzichte van modeltrouw of treatment fidelity. Naast bovengenoemde 

drie actoren kunnen we meer bronnen van moderatoren onderscheiden: er is een bredere context 

waarin slachtoffer-dadergesprekken zich afspelen, de informele en formele sociale omgeving die de 

werking van slachtoffer-dadergesprekken kan sturen. Hierbij moet worden gedacht aan zaken als 

de ondersteuning van dader en slachtoffer (praat bijvoorbeeld de partner of advocaat op de dader 

in over slachtoffer-dadercontact?), de verwachtingen of zelfs dwang die de dader ervaart (een 

slachtoffer-dadergesprek is dan wel vrijwillig, maar als je niet meedoet komt dat toch slecht over), of 

de snelheid waarmee een slachtoffer-dadergesprek aan de betrokkenen wordt aangeboden. Ook 

het feit dat meedoen aan een slachtoffer-dadergesprek voor de dader van positieve invloed kan zijn 
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op het requisitoir, is een voorbeeld (merk bij dit laatste voorbeeld op dat een moderatorvariabele 

ook een geanticipeerd effect kan zijn). Andere voorbeelden van condities in de context die als 

moderator kunnen optreden zijn de kwaliteit van de handleiding die de bemiddelaar moet gebruiken 

of de waardering voor zijn werk. Dit voorbeeld laat zien dat ook de randvoorwaarden in de 

betrokken organisaties belangrijke moderatoren kunnen zijn. In effectonderzoek is het noodzakelijk 

een statistisch significante interactie aan te tonen tussen de onafhankelijke variabele en de 

moderatorvariabele, om te kunnen zeggen: deze moderator heeft impact op het uiteindelijke effect 

van slachtoffer-dadergesprekken (Baron & Kenny, 1986). 

 

Mediatoren 

Dit type variabelen verklaart de werking van slachtoffer-dadergesprekken. Mediatoren staan tussen 

de onafhankelijke variabelen en afhankelijke variabelen in. Zonder mediatoren werken slachtoffer-

dadergesprekken niet, zij zijn noodzakelijk om de beoogde doelen te bereiken. Mediatoren zijn 

kenmerken van dader of slachtoffer waarop tijdens slachtoffer-dadergesprekken impact ontstaat. 

Veranderbare, vaak situatieafhankelijke kenmerken (states) van dader, slachtoffer en bemiddelaar 

zijn mediatoren in de werkingsmechanismen van slachtoffer-dadergesprekken. Mediatoren spelen 

dus alleen tijdens het gehele proces van het tot stand komen van een slachtoffer-dadergesprek een 

rol. Voorbeelden zijn: het concreet aanpassen van attributies en overtuigingen, gedeelde visie, 

angstniveau, gevoel van controle, respect en vergevingsgezindheid. Merk op dat deze mediatoren 

ook als afhankelijke variabelen kunnen worden benoemd. Dat is logisch: de kenmerken waarop de 

bemiddeling tijdens de interventie aangrijpt, kunnen immers ook de kenmerken zijn die men beoogt 

op de langere termijn te veranderen. Maar noodzakelijk is dat niet: verminderen van recidive is een 

mogelijke afhankelijke variabele van slachtoffer-dadergesprekken, maar kan geen mediator zijn. 

Statistisch kunnen mediatoren aangetoond worden als a) variaties in de onafhankelijke variabele 

significant variaties bij de veronderstelde mediator verklaren (bijvoorbeeld: slachtoffers die 

slachtoffer-dadergesprekken voeren, vergeven de dader vaker dan slachtoffers zonder slachtoffer-

dadergesprek), b) variaties in de veronderstelde mediatorvariabele significant variaties bij de 

veronderstelde afhankelijke variabele verklaren (bijvoorbeeld: slachtoffers die de dader niet 

vergeven voelen zich later minder veilig), en c) er geen significante relatie overblijft tussen de 

onafhankelijke en de afhankelijke variabele als de relaties van a) en b) worden gecontroleerd 

(Baron & Kenny, 1986). 

De manier waarop de mediatoren worden verondersteld tot de beoogde (en eventueel bijkomende) 

effecten te komen, wordt beschreven in een werkingsmechanisme. Hierin worden de variabelen 

logisch en chronologisch geordend, zoveel mogelijk op basis van wetenschappelijk onderzoek. 

Naarmate er meer bewijs is voor het werkingsmechanisme, kunnen we met meer recht van een 

veranderingtheorie te spreken. Is er minder bewijs, dan gaat het om een veranderingsmodel. Een 

voorbeeld van een veranderingsmodel is het model van McNeill inzake desistance from crime 

(2002), waarin de variabelen zijn ondergebracht die bij delinquenten leiden tot het stoppen met 

criminaliteit en waarin wordt aangegeven hoe deze variabelen op elkaar ingrijpen om tot (het besluit 

om het volhouden van) stoppen te komen. 
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Procesvariabelen 

Bovenstaande maakt duidelijk dat we bij het beantwoorden van de vragen voor dit hoofdstuk 

keuzes moeten maken uit onafhankelijke variabelen en afhankelijke variabelen en dat we moeten 

vaststellen welke moderatoren en mediatoren een rol spelen. Een deel van de moderatoren bestaat 

uit voorschriften voor de bemiddelaar voor hoe hij moet handelen. Deze geven een blauwdruk voor 

de black box van slachtoffer-dadergesprekken. Maar wat er daadwerkelijk plaatsvindt tijdens 

slachtoffer-dadergesprekken en hoe deze gebeurtenissen het uiteindelijke effect mede bepalen, 

weten we daarmee nog niet. De voorziene en onvoorziene gebeurtenissen tijdens slachtoffer-

dadergesprekken, zoals het interactieverloop van het contact en de interventies die de bemiddelaar 

inzet, bepalen mede het effect. De ingrediënten zijn in het voorgaande besproken, maar het 

slachtoffer-dadergesprek is het kookproces zelf. Daarbij is in de eerste plaats van belang dat de 

aanwijzingen door de bemiddelaar worden opgevolgd (modeltrouw of treatment fidelity). Deze 

aanwijzingen bestaan voor een deel uit een volgorde van handelingen, een fasering, en in te zetten 

instrumenten. Naast deze vormaspecten zijn er inhoudelijke aanwijzingen, variërend van redelijk 

nauw omschreven cognitieve interventies tot en met moeilijk te operationaliseren 

houdingsaanwijzingen voor de bejegening, zoals neutraliteit en meerzijdige partijdigheid. Voor deze 

aanwijzingen kunnen indicatoren worden gezocht en middels onderzoek kan worden vastgesteld 

hoe deze bijdragen aan het realiseren van de effecten. Dat geldt ook voor aspecten van de 

concrete interacties die tussen dader en slachtoffer tot stand komen, de heart of the matter, zoals 

de emotionele temperatuur en het gemak waarmee beide partijen tot uitwisseling komen, open en 

eerlijk zijn, elkaar begrijpen en tot overeenstemming en afspraken komen. 

Met het vaststellen en meten van deze procesvariabelen is de black box van slachtoffer-

dadergesprekken ingekleurd. Het is de taak van de onderzoekers om vast te stellen welke 

procesvariabelen bij welke typen slachtoffer-dadergesprekken, kenmerken van daders en 

slachtoffers, het meest bijdragen aan succes. De bestaande handleiding kan dan een upgrade 

krijgen. Een methode kan van „in theorie effectief‟ uiteindelijk langs deze weg de status „bewezen 

effectief‟ krijgen. 

 

In de volgende paragrafen werken we het bovenstaande uit: 

8.3 Effecten en werkingsmechanismen: bespreking van onafhankelijke variabelen, moderatoren 

bij daders en slachtoffers, mediatoren, afhankelijke variabelen en veranderingsmodellen 

waarin deze variabelen worden gecombineerd. 

8.4 Kenmerken van de interventie: procesvariabelen en moderatoren bij bemiddelaars en in de 

organisatie/context. 

8.5 Contra-indicaties en ongewenste effecten in de doelgroep: moderatoren die tot uitblijven van 

effecten of tot ongewenste bijkomende effecten leiden. 

8.6 Meetbaarheid: mogelijkheden voor operationalisatie van de variabelen en overwegingen over 

het design. 
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8.3 Effecten en werkingsmechanismen 

 

8.3.1 Effecten waarvan? Onafhankelijke variabelen 

De onafhankelijke variabele in effectonderzoek naar slachtoffer-dadergesprekken is het slachtoffer-

dadergesprek zelf. De kern van slachtoffer-dadergesprekken is dat twee partijen met elkaar in 

gesprek gaan onder begeleiding van een neutrale bemiddelaar. Over deze onafhankelijke variabele 

maken we twee opmerkingen. 

 

1. Discussie over de status van slachtoffer-dadergesprek. 

Het expertpanel geeft aan dat het slachtoffer-dadergesprek niet de status van een „officiële‟ 

interventie heeft. Het gaat niet om een interventie, zoals we die kennen in een therapeutische 

context of een gedragsinterventie van justitie. Hierover merken wij op dat de handleiding van 

Slachtoffer in Beeld wel een verzameling uit te voeren stappen/activiteiten met daders en 

slachtoffers beschrijft, waarmee men streeft naar het bereiken van duidelijk omschreven doelen (zie 

hoofdstuk 5). Er kan in termen van onafhankelijke variabelen daarom wel worden gesproken van 

een interventie. Effectonderzoek is daardoor niet uitgesloten. Dit wordt ook in het buitenland 

gedaan. 

 

2. Modaliteiten 

Effectonderzoek in de Nederlandse context kan zich richten op het feitelijk gesprek tussen 

slachtoffer en dader (eventueel met betrokkenheid van familie van het slachtoffer of van zowel 

slachtoffer als dader) maar ook op de andere modaliteiten. De effectiviteit en toepasbaarheid van 

deze modaliteiten kan onderling worden vergeleken en met een „nulconditie‟ - geen aanbod - of een 

treatment as usualconditie - het gebruikelijke aanbod dat slachtoffers krijgen om het delict te 

verwerken. 

Over deze modaliteiten drie aanvullende opmerkingen: 

- De bemiddelaars geven in de interviews aan verreweg de meeste waarde te zien in het 

gesprek.64 De andere modaliteiten komen echt op de tweede plaats. Bij onderzoek moet dus 

rekening worden gehouden met het feit dat de andere modaliteiten samengaan met andere 

verwachtingen van bemiddelaars en eventueel ook van daders of slachtoffers.  

- Sommige bemiddelaars kweken eerst vertrouwen bij de betrokkenen en bieden daarna pas 

de meest geschikte modaliteit aan. Daarbij wordt overlegd met dader en slachtoffer. De 

onafhankelijke variabele kan daardoor „het aanbod‟ in zijn geheel zijn, maar ook de 

vervolgens gemaakte keuze. 

- Samenhangend met het vorige punt moet worden vastgesteld dat het slachtoffer-

dadergesprek een proces is met verschillende opeenvolgende fasen. In grote lijnen zien we 

aanmelding en selectie, gedegen voorbereiding en een vorm van contact. De experts en 

                                                   
64

 Hiervoor is enige empirische evidentie: Hissel et al. (2006) concluderen dat de resultaten over het algemeen positief zijn 

wanneer het tot een gesprek komt. 
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bemiddelaars merken op dat de effecten bij dader en slachtoffer in de voorbereiding al groot 

kunnen zijn. En ook in de handleiding zien we concrete doelen, die per fase bereikt moeten 

zijn. Dit betekent dat de onafhankelijke variabele in een effectonderzoek ook in tijd kan 

worden opgesplitst. Naast modaliteit kan ook een bepaalde fase een onafhankelijke variabele 

zijn.  

8.3.2 Welke effecten worden beoogd? Afhankelijke variabelen 

Bij de afhankelijke variabelen gaat het om kenmerken van personen, relaties of omstandigheden en 

condities waarop slachtoffer-dadergesprekken effect kunnen hebben. De aandacht gaat hierbij 

vooral uit naar het slachtoffer (zeker in de Nederlandse context), maar ook naar de dader, 

eventueel naar de sociale omgeving van slachtoffer en dader (ouders, familie en formeel 

betrokkenen zoals de werkgever) en de maatschappelijke context.  

 

Voorafgaand aan de bespreking van (mogelijke) effecten drie belangrijke opmerkingen: 

1. De experts geven als aandachtspunt mee dat het EU-kaderbesluit en de gegeven richtlijnen 

van de Minister leidend zijn: in Nederland zijn de slachtoffer-dadergesprekken oorspronkelijk 

als slachtoffervoorziening ingezet, hetgeen impliceert dat het slachtoffer de primaire 

afhankelijke variabele in effectonderzoek moet zijn.  

2. Vanuit de casestudies komt naar voren dat er soms meerdere daders en/of slachtoffers zijn 

per delict. De afhankelijke variabele kan per casus dus meerdere personen betreffen. 

3. De bemiddelaars geven aan dat in sommige gevallen betrokkenen zowel dader als 

slachtoffer kunnen zijn. Aan bijvoorbeeld een geweldsdelict door de dader kan een pesterij 

door het slachtoffer vooraf zijn gegaan. 

In het navolgende bespreken we eerst de effecten die in empirisch onderzoek – met name in het 

buitenland - gerapporteerd zijn. Vervolgens besteden we aandacht aan mogelijke effecten die in de 

literatuur als hypothesen gerapporteerd worden en aan mogelijke effecten die bemiddelaars vanuit 

hun eigen ervaringen aangeven. In een laatste subparagraaf proberen we tot een synthese te 

komen op basis van alle besproken (mogelijke) effecten.  

 

Gerapporteerde effecten in empirisch onderzoek. 

Voorafgaand aan de opsomming van de gerapporteerde effecten het volgende. We zien in de 

literatuur een sterke focus op onderzoek naar recidivevermindering bij de dader en tevredenheid bij 

het slachtoffer. In de literatuuropgave is een overzicht opgenomen van de door ons bekeken 

metastudies. Het onderzoek naar effecten is over het algemeen sterk dadergericht. Tegelijkertijd 

lijkt het erop dat in het algemeen de effecten bij slachtoffers juist groter zijn dan bij daders 

(Sherman en Strang, 2007, p.22). In de onderstaande opsomming en de daarop volgende 

toelichting proberen we in gelijke mate aandacht te geven aan effecten bij zowel dader als 

slachtoffer. We bespreken de volgende mogelijke effecten van slachtoffer-dadergesprekken:  

1. toename tevredenheid slachtoffer; 

2. vermindering angst, woede en trauma bij slachtoffer; 

3. betere informatiepositie voor het slachtoffer; 
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4. vermindering kans op recidive bij dader; 

5. nakomen van afspraken door dader; 

6. ervaren rechtvaardigheid van het proces door daders. 

ad 1. Toename tevredenheid slachtoffer 

Vrijwel alle door ons bestudeerde evaluaties richten zich op het meten van tevredenheid van 

slachtoffers. Het gaat doorgaans om metingen van tevredenheid direct of vrij kort na de interventie. 

De tevredenheid heeft meestal betrekking op elementen van het traject, zoals de bejegening door 

de bemiddelaar of het bereikte resultaat. Eigenlijk betreft het hier evaluaties van procesvariabelen 

of randvoorwaarden van slachtoffer-dadergesprekken en niet van de effecten ervan. We verwijzen 

hiervoor naar paragraaf 7.4. 

Pemberton et al. (2006) wijzen erop dat de focus in effectonderzoek meer zou moeten liggen op 

achterliggende concepten om te begrijpen of en hoe herstelrecht bijdraagt aan herstel vanuit de 

optiek van slachtoffers. Het meten van tevredenheid met de procedure, randvoorwaarden of 

resultaten volstaat daartoe niet. 

De visie van Pemberton et al. (2006) wijst ons erop dat het meten van tevredenheid bij de 

deelnemers toch een belangrijk onderdeel van een effectstudie is, omdat daardoor zicht ontstaat op 

a) uitvoering van de methode zoals deze is beoogd (integriteitprincipe), en b) de bejegening of 

relatievorming van de bemiddelaar met de deelnemers. Naarmate de kwaliteit van a) en b) hoger is, 

zal ook de effectiviteit van de slachtoffer-dadergesprekken groter zijn (Andrews, 2000; Van Yperen, 

2003). Sterker, de bijdrage van de methode slachtoffer-dadergesprekken aan het herstel van dader 

en slachtoffer kan alleen worden bepaald als een slechte of hybride uitvoering van de methode 

geen storende variabele meer is. Alleen al een onjuiste toepassing van de indicaties en contra-

indicaties die in de handleiding worden genoemd op het gebied van psychopathologie van dader of 

slachtoffer, kan ernstige nadelige consequenties hebben voor de resultaten van slachtoffer-

dadergesprekken. 

 

ad 2. Vermindering van PTSS, angst en woede bij slachtoffers 

In de literatuur zijn trauma, angst en woede de centrale concepten die betrekking hebben op het 

psychisch functioneren van slachtoffers. Veel slachtoffers hebben na een delict last van een of 

meer van de volgende symptomen: herbeleving, herhaaldelijke en ongewenste gedachten, 

overmatige spanning, emotionele verdoving en vermijding van stimuli. De meesten herstellen 

hiervan binnen een paar weken of maanden, maar een aanzienlijke minderheid ontwikkelt een 

posttraumatische stressstoornis (PTST). De invloed van herstelgerichte interventies op deze 

concepten is in een beperkt aantal metastudies onderzocht. 

Angel (2005, in Sherman en Strang, 2007) rapporteert een grotere vermindering van PTSS door 

herstelrecht dan bij alleen een regulier strafproces. We merken hierbij op dat het hier gaat om 

herstelrechtelijke interventies die uitgebreider van opzet zijn dan de Nederlandse slachtoffer-

dadergesprekken. Het expertpanel geeft aan dat geen grote effecten verwacht mogen worden van 

slachtoffer-dadergesprekken op afname van PTSS-kenmerken, onder andere door de korte duur 

van het proces. Maar, zo vindt het expertpanel, in een effectonderzoek zou PTSS ook op 

verschillende momenten bij slachtoffers gemeten moeten worden, in elk geval om de meerwaarde 
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van slachtoffer-dadergesprekken te kunnen vaststellen indien het slachtoffer tegelijkertijd 

therapeutisch wordt behandeld. 

Vermindering van angst en woede is in een beperkter aantal studies onderzocht. In deze studies 

wordt doorgaans direct na de interventie gemeten. Sherman et al. (2005) specificeren de afname 

van angst, door te spreken van deconditionering (door veilige en gecontroleerde blootstelling aan 

de dader). Het effect is dus specifiek de uitdoving van de angst zelf en niet zozeer het aanleren van 

vaardigheden om met de angst om te gaan.  

Volgens de experts is er nog geen empirische evidentie voor het effect van slachtoffer-

dadergesprekken op de afname van angst en woede. We zien echter in de casestudies en in de 

interviews met bemiddelaars dat (afname van) boosheid bij het slachtoffer vrij vaak een rol speelt 

en dat in veel gevallen ook boosheid voorkomt bij direct betrokkenen rondom het slachtoffer 

(partner, ouder). Dit kan soms een belangrijke invloed hebben op het psychisch functioneren van 

het slachtoffer zelf. Het is daarom van belang om in een effectonderzoek niet alleen boosheid bij 

het slachtoffer, maar ook bij relevante betrokkenen mee te nemen.  

 

ad 3. Informatiepositie  

Pemberton et al. (2006) noemen een verbeterde informatiepositie van het slachtoffer een belangrijk 

mogelijk effect. Hij beschouwt het als onderdeel van het ervaren van procedurele rechtvaardigheid 

(zie ook punt 6). Omdat een slachtoffer door contact met de dader ontbrekende informatie kan 

krijgen, wordt het verhaal voor het slachtoffer compleet gemaakt. In een van de casussen wordt dit 

benoemd als „de laatste stukjes om de puzzel compleet te krijgen‟. Dit is in deze casus nadrukkelijk 

bedoeld om het „af te kunnen ronden‟. Ook de bemiddelaars geven aan dat het afronden van het 

verhaal voor een slachtoffer een belangrijke positieve uitkomst kan zijn van een slachtoffer-

dadergesprek. 

 

ad 4. Vermindering kans op recidive bij dader 

Over recidive - het meest onderzochte, maar tevens meest lastig te onderzoeken effect van 

herstelrecht - bestaat controverse. Welke plaats zou vermindering van recidive als doel van 

slachtoffer-dadergesprekken moeten innemen? Zonder deze discussie hier inhoudelijk weer te 

geven, noemen we kort de beide uiteinden van het spectrum. Sommige onderzoekers menen 

(vanuit een preventief perspectief) dat vermindering van recidive het belangrijkste doel van 

herstelrecht is: het terugdringen van criminaliteit staat voorop. Anderen geven (vanuit een 

victimologisch perspectief) aan dat herstelrecht zich niet primair richt op daders, maar juist op de 

vermindering van schade, dat wil zeggen dat herstelrecht schadegericht in plaats van dadergericht 

zou moeten zijn (Walgrave, 2006)
65

. Vanuit dit gezichtspunt noemt Walgrave het alleen van belang 
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 De kritiek op het preventieve perspectief is dat het slachtoffer wordt „gebruikt‟ voor het verbeteren van de dader. De 

nadruk op het meten van recidivevermindering bij daders na slachtoffer-dadergesprekken zou daardoor een verkeerd 

signaal voor het slachtoffer zijn. Deze kritiek kan echter ook worden omgekeerd: door slachtoffer-dadergesprekken primair 

als slachtofferinterventie neer te zetten, wordt de dader „benut‟ voor verwerking door het slachtoffer van wat er is gebeurd. 

Ons inziens ligt de kern juist in het gegeven dat de interactie tussen slachtoffer en dader noodzakelijk is om tot (versneld) 

herstel te komen van de opgelopen schade: slachtoffer en dader hebben daarvoor elkaar nodig. Vanuit dit perspectief ligt 
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dat herstelrecht niet leidt tot een toename van recidive. Hij stelt dat beschikbaar onderzoek uit de 

desistance-literatuur laat zien dat een dergelijke toename zelden of nooit wordt geconstateerd. De 

visie van Walgrave (2006) lijkt beter aan te sluiten bij de Nederlandse praktijk, waarin slachtoffer-

dadergesprekken in eerste instantie zijn geïntroduceerd als een voorziening voor het slachtoffer. 

Vanuit dit perspectief zou niet zozeer het effect van slachtoffer-dadergesprekken op recidive 

gemeten moeten worden, als wel aangetoond moeten worden dat slachtoffer-dadergesprekken 

geen toename of afname van recidive als ongewenst respectievelijk gewenst bijeffect hebben.  

De experts wijzen erop dat recidivevermindering als doel in de Nederlandse situatie niet aan de 

orde is, omdat een dergelijk groot effect niet verwacht kan worden van een relatief „lichte‟ 

interventie als slachtoffer-dadergesprekken. Dit wordt echter niet bevestigd in de desistance-

literatuur. Maruna (1997) en Maruna en Toch (2003) stellen bijvoorbeeld- op basis van biografieën 

van ex-criminelen - vast dat voorafgaand aan het besluit om te stoppen met criminaliteit 

(desistance
66

) een ingrijpende gebeurtenis plaatsvindt, een breuk, die hen anders naar hun 

criminele leven en toekomst doet kijken. Een dergelijke levensgebeurtenis dwingt hen om hun 

levensstijl op een meer rationele manier te overwegen. Voorbeelden die Maruna en Toch geven, 

zijn: 

- een schok, zoals onderling verraad tussen criminelen of het omkomen van een vriend;  

- de afschrikkende werking van opnieuw detentie; 

- het vinden van zingeving, een hoger doel in het leven, bijvoorbeeld door religie, spiritualiteit, 

of vrijwilligerswerk; 

- alternatieve sancties. 

Slachtoffer-dadergesprekken kunnen in principe ook tot dergelijke levensgebeurtenissen gerekend 

worden en tot recidivevermindering leiden. Deze levenservaringen hebben niet altijd dit schokeffect. 

Maruna en Toch (2003) benadrukken dat deze „breuken‟ of ingrijpende ervaringen in het leven van 

delinquenten vaker aan de orde zijn, maar toch niet in alle gevallen onmiddellijk aanleiding geven 

tot een rationele keuze voor desistance. Er is volgens Maruna en Toch pas sprake van een 

daadwerkelijke breuk als de gebeurtenis samengaat met het geloof van de dader dat er een 

                                                                                                                                                           

een keuze tussen de (kenmerken van) dader of het slachtoffer als afhankelijke variabele niet voor de hand, maar ligt de 

nadruk op de kwaliteit van hun interactie. In dit contact moeten gebeurtenissen plaatsvinden die door slachtoffer-

dadergesprekken worden beoogd. Dit zijn handelingsdoelen of kenmerken van een dialoog in plaats van persoonsgebonden 

doelen. De dialoog is gericht is op het herstellen van de schade bij het slachtoffer (delictschade) én tegelijkertijd de schade 

bij de dader (respect- of eerschade). Het een kan niet zonder het ander. Op basis van deze interactie (die op de kwaliteit van 

herstellende acties kan worden beoordeeld) kunnen na afloop van de slachtoffer-dadergesprekken op de korte en langere 

termijn effecten op dader en slachtoffer worden verondersteld. Een oplossing voor het dilemma om in effectonderzoek een 

dader- of slachtofferperspectief te kiezen, is de keuze voor het perspectief van een schadeherstellende dialoog als primaire 

afhankelijke variabele. 

66
 Desistance is het uitblijven van delictgedrag over een langere periode, samenhangend met een vastberaden 

(verinnerlijkte) en actieve (gedragsmatige) investering van de desister in zijn sociale en materiële omgeving om prosociale 

doelen te bereiken, waarbij de omgeving de overtuiging van de desister om met criminaliteit te willen stoppen daadwerkelijk 

en voortdurend bekrachtigt (Vogelvang, 2009). 
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substantiële kans bestaat op verandering in persoonlijk functioneren en levensomstandigheden. Dit 

impliceert dat bij effectonderzoek in beschouwing genomen moet worden of de dader naast het 

aanbod van een slachtoffer-dadergesprek, ook aanvullende hulp en kansen zijn geboden. 

We zien in evaluaties die na een langere periode effecten meten, dat het vrijwel altijd gaat om het 

meten van recidive en niet om andere effecten. Zie bijvoorbeeld de studie van Bradshaw et al. 

(2006, p. 92) die recidive bij 9137 jeugdigen meet na twee tot vier jaar. De metastudies die in deze 

literatuurverkenning zijn betrokken, laten wisselende resultaten zien als het gaat om de invloed van 

herstelgerichte interventies op recidive. Als er een effect wordt gevonden dan betreft dit deels een 

vrij lichte vermindering van recidive, deels een grotere vermindering in recidive en in een deel van 

de evaluaties wordt geen effect gevonden. Dit kan samenhangen met de aanwezigheid van 

substantiële kansen (Maruna en Toch, 2003), maar we zien ook dat dit samenhangt met de wijze 

waarop recidive is geoperationaliseerd (zie ook paragraaf 7.6). 

Zonder uitputtend te willen zijn noemen we enkele bevindingen van metastudies. 

- De overzichtsstudie van Sherman en Strang (2007), die zich richt op alle mogelijke 

herstelrechtelijke interventie, te weten victim offender mediation
67

, family group conferencing, 

community restorative boards, sentencing/ restorative circles . 
68

Ze laten zien dat in ongeveer 

de helft van de onderzochte evaluaties een vermindering van recidive wordt gevonden. De 

andere helft laat geen significant effect zien. Hoewel Sherman en Strang alleen studies 

hebben geanalyseerd die voldoen aan methodologische eisen ten aanzien van random 

assignment en controlegroepen, is de kwaliteit van de evaluaties toch wisselend. In enkele 

studies is het uitvalpercentage circa 50% waardoor alleen voorzichtige conclusies getrokken 

kunnen worden. 

- Nugent et al. (2003) richten zich alleen op victim offender mediation en vindt na 

herstelgerichte interventie minder en ook minder ernstige recidive in een gecombineerde 

groep van 9037 jeugdige daders. 

- Shapland et al. (2008) heeft betrekking op drie verschillende programma‟s grotendeels 

gericht op jeugdige daders en voornamelijk victim-offender mediation betreffen. Zij 

differentiëren het containerbegrip recidive en vinden wel een effect op het aantal delicten dat 

de dader pleegt in de twee jaren na de interventie, maar geen effect op de ernst van of de 

kans op recidive. 

- Latimer et al. (2005) richtten zich in de metastudie van 22 onderzoeken grotendeels op victim 

offender mediation (77%) en ook op conferencing programma‟s (23%). Zij vonden dat de 

interventies gemiddeld genomen leidden tot een lichte vermindering van recidive.  

- Bonta et al. (2002) hanteren een brede definitie en laten zien dat in dertig studies (victim-

offender mediation, family group conferencing, community restorative boards, sentencing/ 

restorative circles) een gemiddeld effect gemeten kon worden van 3% recidivereductie. De 
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 De slachtoffer-dadergesprekken zijn vergelijkbaar met de victim offender mediation. 

68
 Sherman en Strang (2007)halen de definitie van Marshal aan (p. 32) met een enigszins afwijkende indeling van soorten 

interventies. Ze noemen naast de face-to-face conference en mediation, „shuttle diplomacy‟ en „sentencing circlues‟. 

Daarnaast noemen ze zowel „victim-absent‟-vormen van herstelrecht als „offender-absent‟ vormen. Ze hanteren dus een 

brede definitie. 
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resultaten van de afzonderlijke studies liepen vrij sterk uiteen van een flinke recidivereductie 

tot zelfs een toename van recidive. Methodologisch is op veel van deze dertig studies wel 

iets aan te merken. 

- Umbreit et al. (2004, p. 293
 
e.v.) richten zich alleen op victim offender mediation

69
. Zij 

sommen meer dan tien evaluaties op en vinden in een ruime meerderheid een (vaak 

substantieel) effect. In de door Umbreit et al. (2004)bekeken studies worden daders tot dertig 

maanden na de bemiddeling gevolgd. 

 

ad 5. Nakomen van afspraken door de dader 

Een mogelijk afgeleid effect bij daders betreft het (beter) nakomen van afspraken door de dader. Dit 

effect lijkt in de Nederlandse praktijk van slachtoffer-dadergesprekken wellicht niet direct relevant, 

omdat er geen herstelplan of afspraak over schaderegeling of compensatie wordt gemaakt. Maar 

ook in onze praktijk staan slachtoffer-dadergesprekken niet op zichzelf. Vaak vindt er parallel een 

strafproces plaats en soms worden dader begeleid, bijvoorbeeld door de (jeugd)reclassering, 

waarbij men zich aan voorwaarden en aanwijzingen moet houden. Een mogelijke invloed van 

slachtoffer-dadergesprekken op het nakomen van afspraken in termen van compliance met het 

gedwongen kader is daarom mogelijk wel van belang (Walgrave, 2006). Ook kan een mogelijk 

effect worden verondersteld op het nakomen van afspraken in een schaderegeling die los van een 

slachtoffer-dadergesprek is gemaakt. In 8 van de 22 door Latimer et al. (2005) geanalyseerde 

interventies werd dit effect bekeken, waarbij gemiddeld genomen een positief effect werd 

gevonden. Een vergelijkbaar resultaat werd gevonden door Umbreit et al. (2004, p. 297). De daders 

hielden zich significant vaker aan gemaakte afspraken over herstel van schade. Het slachtoffer 

krijgt de schade vergoed en de dader neemt actief verantwoordelijkheid. Het „verantwoordelijkheid 

nemen door de dader‟ is een effect dat impliciet aan de orde komt in sommige studies, zonder dat 

dit in de geanalyseerde bronnen expliciet als onderzochte effectmaat werd aangetroffen. 

 

ad 6. Ervaren rechtvaardigheid van het proces door daders 

Niet alleen bij slachtoffers, maar ook bij daders zijn de tevredenheidscores direct na de interventie 

over het algemeen hoog tot zeer hoog. Deze tevredenheid onder daders wordt in de meeste 

studies geformuleerd in termen van ervaren rechtvaardigheid (zie bijvoorbeeld Mirsky, 2004). 

Tussen 80 en 97 procent van de daders vindt het proces van een slachtoffer-dadergesprek 

rechtvaardig (Walgrave, 2006). De onderzochte rechtvaardigheid heeft in de meeste studies 

betrekking op de rechtvaardigheid van het strafproces waarvan de interventie onderdeel uitmaakt 

(procedural justice). In de Nederlandse praktijk is deze benadering niet onverkort bruikbaar omdat 

de trajecten hier naast het strafproces zijn geplaatst, maar wellicht is ook in onze context de 

ervaren rechtvaardigheid een mogelijk belangrijk effect. Zeker het gegeven dat de Raad als 

justitiële organisatie de jongere een slachtoffer-dadergesprek aanbiedt, kan wellicht reden zijn voor 

de jongere om - alles overziend - het hele strafrechtelijke proces als rechtvaardig(er) te ervaren. 
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 Umbreit et al. (2004) geven in de inleiding van het artikel aan dat de onderzochte interventies meestal als doel hebben een 

getekend restitution agreement te bereiken, dat van secundair belang is naast het faciliteren van een gesprek tussen beide 

partijen. 
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Practice-based evidence en hypothesen over effecten 

Naast de hiervoor besproken effecten die in empirisch onderzoek naar voren komen, hebben de 

bemiddelaars zelf, vanuit eigen ervaring (practice-based evidence) veranderingen bij daders, 

slachtoffers en in andere domeinen aangegeven die als mogelijke afhankelijke variabelen niet 

onvermeld mogen blijven. Ook mogelijke effecten van slachtoffer-dadergesprekken die in 

publicaties worden genoemd willen we hier graag bespreken. We behandelen achtereenvolgens de 

mogelijke veranderingen bij slachtoffers en daders en de veranderingen in de strafcultuur. 

Veranderingen bij slachtoffers en daders. 

Door Haas (2003, in Rap en De Vries, 2007) worden de volgende effecten van slachtoffer-

dadergesprekken verondersteld: 

- het aanvaarden van eigen verantwoordelijkheid door de dader; 

- terugwinnen van respect door de dader; 

- ontwikkeling van empathie door de dader; 

- begrenzing van egocentrische houding door de dader; 

- afname van vooroordelen ten opzichte van elkaar bij dader en slachtoffer;  

- toename van begrip bij dader en slachtoffer over elkaars emotionele druk. 

Collins (2004) noemt de volgende effecten van herstelrecht, opgevat als interactioneel ritueel: 

herstel van de emotionele energie, de identiteit en de norm. Fellegi (2008) stelt dat 

herstelrechtelijke praktijken in verhouding met het klassieke strafrecht meer aandacht hebben voor - 

en dus effect kunnen hebben op - de internalisatie van normen als vermindering van neutralisatie 

en schaamte. Ook worden sociale bindingen er door versterkt. Sherman et al. (2005) noemen 

deconditionering van de angst voor de specifieke dader als effect bij het slachtoffer. Als 

werkingsmechanisme noemen zij hier het gecontroleerd en veilig blootstellen aan angstwekkende 

stimuli (dader), waardoor controleverlies uitblijft.  

 

In de materialen van Slachtoffer in Beeld (Visie en uitwerking slachtoffer-dadergesprekken en 

Handleiding Slachtoffer-dadergesprekken) komen de volgende afhankelijke variabelen naar voren: 

- heroriëntatie op het delict door slachtoffer en dader: percepties van het delict en wederzijdse 

attributies komen dichter bij elkaar te liggen; 

- verwerking voor slachtoffer en dader; 

- tot een andere verhouding komen omdat dader en slachtoffer „de andere kant zien‟;  

- bijdrage aan het herstel van de opvoeding door de ouders (indien zij deelnemen aan het 

slachtoffer-dadergesprek); 

- sociale inclusie van de dader door de bredere familie; 

- verwerking van emoties van spijt, schuld en schaamte bij de dader jegens de eigen familie. 

In de interviews worden door de bemiddelaars de volgende veranderingen genoemd: 

- opluchting, verlichting, ontspanning bij dader en slachtoffer (het meest genoemd); 

- groei van zelfvertrouwen bij slachtoffer en dader (omdat zij er openlijk over kunnen praten); 

- meer inlevingsvermogen in de andere partij; 
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- het „afronden‟ of „het boek sluiten‟ door slachtoffer en dader, „weer verder kunnen‟, oriëntatie 

op de toekomst; 

- identiteitsverandering: uit de rol van slachtoffer stappen; dit proces verloopt (in theorie) via de 

volgende stadia: (1) aangifte ('dit pik ik niet'), (2) schriftelijke slachtofferverklaring (papier), (3) 

spreekrecht (mondeling), en ten slotte (4) gesprek tussen slachtoffer en dader (interactie); 

deze identiteitsverandering geldt ook voor de dader: „de deur uitstappen zonder jezelf dader 

te voelen‟. 

- afname van boosheid en angst bij slachtoffers, meer specifiek dat het slachtoffer geen of 

minder angst heeft om deze specifieke pleger tegen te komen;  

- dankbaarheid bij de slachtoffers; 

- erkenning door het slachtoffer van de dader als mens; 

- begrip en meer wijsheid bij het slachtoffer, inzicht van wat er is gebeurd; 

- genoegdoening bij het slachtoffer: de dader heeft er iets voor moeten doen. 

- trots en voldoening bij de dader (door het nemen van verantwoordelijkheid); 

- inzicht bij de dader in het eigen handelen; 

- toename van hulpvraag en motivatie voor vervolghulpverlening bij daders. 

We noemen hier twee opmerkelijke kanttekeningen van de bemiddelaars: 1) aanmelding en besluit 

tot deelname kunnen op zich al positief werken voor zowel slachtoffer als dader, en 2) als de dader 

het gesprek of contact uiteindelijk niet wil, kan er voor het slachtoffer toch een positief effect zijn, 

omdat de dader zwak bleek en het slachtoffer juist sterk en krachtig. 

In de consultatie van de experts kwam naar voren dat men afname van angstgevoelens in het 

algemeen een te groot effect acht om van een relatief kleine interventie als het slachtoffer-

dadergesprek te verwachten. Op langere termijn kan volgens hen afname van angst alleen 

optreden in combinatie met andere (therapeutische) interventies. De bemiddelaars spreken dit 

tegen, maar zij kunnen slechts effecten tijdens en direct na afloop van het slachtoffer-dadertraject 

zien. Empirische gegevens over een dergelijk effect zijn er nog niet. 

 

Verandering van de strafcultuur 

Naast de veranderingen bij dader, slachtoffer en bredere omgeving kunnen effecten van 

slachtoffer-dadergesprekken in andere contexten worden verondersteld. Walgrave (2006) 

bespreekt de mogelijke effecten van slachtoffer-dadergesprekken op de samenleving. Hij citeert 

McOrd (2004), die een effect van slachtoffer-dadergesprekken op de openbare normstelling 

verwacht op basis van lagere recidive na deelname aan slachtoffer-dadergesprekken. Een indirect 

effect zou volgens Walgrave toegenomen sociale inclusie en vervolgens informele sociale controle 

zijn door grotere betrokkenheid van de samenleving bij slachtoffer-dadergesprekken. Dat geeft dan 

weer meer gevoel van veiligheid. Onderzoek op dit macroniveau is er volgens Walgrave nauwelijks: 

deze impact is moeilijk te meten en pas na langdurig herstelgericht beleid. Er zijn daarover weinig, 

maar wel positieve resultaten bekend (Maxwell et al., 2004, Guarino-Ghezzi en Klein, 1999, in 

Walgrave, 2006). Walgrave (2006) citeert Kurki (2003), die aangeeft dat de potentie van 

herstelrecht voor binding en opbouw in de samenleving erg groot is, maar dat deze potentie nog 
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nauwelijks wordt herkend door het justitiebeleid en onderzoekers, waardoor zij nauwelijks 

gerealiseerd en onderzocht is. 

Mogelijke effecten van slachtoffer-dadergesprekken kunnen ook worden afgeleid uit de motieven 

voor herstelrecht die door Weijers worden genoemd (2005, in Rap en De Vries, 2007): 

1. Victimologisch motief: het slachtoffer door middel van actieve participatie perspectief bieden 

op genoegdoening. Door Slachtoffer in Beeld wordt dit perspectief met nadruk genoemd in 

de Visie en uitwerking slachtoffer-dadergesprekken. Het is in het voorafgaande ook genoemd 

door de bemiddelaars. 

2. Abolitionistisch motief: het vermijden van strafrechtelijke afdoening (middels het teruggeven 

van de maatschappelijke reactie op het delict aan de betrokkenen zelf). 

3. Preventiemotief: Gedragsverandering of desistance bevorderen en recidive voorkomen 

(middels het confronteren van de dader met de gevolgen en het aanbieden van de 

mogelijkheid tot herstellende actie). Door Slachtoffer in Beeld wordt dit perspectief verwoord 

met de term pedagogisch perspectief. 

 

Het abolitionistisch motief is bijzonder, omdat het samenhangt met een effect van slachtoffer-

dadergesprekken dat niet alleen bij de dader of het slachtoffer wordt beoogd. Het doel (en daarmee 

de mogelijke afhankelijke variabele) is het concretiseren van een ander penologisch denken en 

beleid in de samenleving. Vergelijkbare uitspraken over dit type effecten vinden we bij Steketee et 

al. (2006) en in de Visie en uitwerking slachtoffer-dadergesprekken van Slachtoffer in Beeld, die 

herstelbemiddeling een aanvulling op het jeugdstrafrecht achten. Op dit niveau vinden we ook de 

doelen voor het inzetten van slachtoffer-dadergesprekken die door Weitekamp (2005, in Rap en De 

Vries, 2007) worden geformuleerd: 

1. Het beter integreren van het slachtoffer in het strafrechtssysteem (afhankelijke variabelen zijn 

hier: de justitieketen zorgt voor integratie, het slachtoffer ervaart integratie). 

2. Het lichter en humaner sanctioneren van daders (als alternatief voor opsluiting) (afhankelijke 

variabelen: lichtere en als humaner beschouwde sancties in de justitieketen, dader ervaart 

straf als licht en humaan). 

3. Het betrekken van het slachtoffer en de gemeenschap bij rehabilitatie van de dader 

(afhankelijke variabelen: justitieketen zorgt voor betrokkenheid, slachtoffer, dader en 

gemeenschap ervaren betrokkenheid). 

4. Het relatief gemakkelijk toedienen van sancties (slachtoffer-dadergesprekken zijn flexibel in 

diverse fasen van het strafrechtproces in te zetten en zijn breed toepasbaar) (afhankelijke 

variabele: justitieketen ervaart dat slachtoffer-dadergesprekken gemakkelijk inzetbaar zijn). 

5. Het bevorderen van een positievere, humanere houding in de samenleving tegenover daders 

(in tegenstelling tot wraak, vergelding). De openlijke, actieve participatie van de dader bij het 

herstel is - als kern van herstelrecht - het middel om deze houding te beïnvloeden 

(afhankelijke variabelen: zichtbaarheid actieve participatie, houding in de samenleving 

tegenover daders van misdrijven). 
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Bij het abolitionistisch motief, het lichter en humaner sanctioneren van daders, het makkelijker 

toedienen van sancties en het bevorderen van een positievere, humanere houding in de 

samenleving tegenover daders, worden niet alleen effecten bij daders of slachtoffers beoogd. Deze 

motieven of doelen richten zich ook op de justitieketen en de gemeenschap. Ook op dit 

(macro)niveau vinden we dus afhankelijke variabelen, dat wil zeggen mogelijk beoogde effecten 

van slachtoffer-dadergesprekken. Het concretiseren van penologisch denken en beleid in de 

samenleving in de vorm van slachtoffer-dadergesprekken leidt tot bovenstaande doelen. Ten 

grondslag aan deze motieven of doelen liggen sociaal-politieke overwegingen over de 

wenselijkheid van sociale inclusie van daders, de eigen verantwoordelijkheid van burgers en 

gemeenschappen en het zelfherstellend vermogen van burgers en gemeenschappen.  

De afhankelijke variabelen bij onderzoek naar slachtoffer-dadergesprekken zijn dus op 

persoonsniveau curatief of preventief van aard, maar op maatschappelijk niveau worden zij 

geflankeerd door enkele sociaal-politieke doelen inzake de verhouding tussen burgers onderling en 

de verhouding tussen burgers en de staat.  

 

Synthese 

1. In het voorgaande zien we op vier niveaus effecten van slachtoffer-dadergesprekken: bij 

dader, slachtoffer, directe omgeving en samenleving (de laatste met inbegrip van 

penologisch beleid).  

2. We stellen voor de effecten op dader en slachtoffer het navolgende indelingsprincipe voor, 

om de veelheid aan afhankelijke variabelen te kunnen ordenen. Er zijn vier domeinen 

herkenbaar waarop slachtoffer-dadergesprekken effect kunnen hebben. Bij de eerste drie 

daarvan, het cognitieve, emotionele en morele domein, gaat het om herstel van de 

(aangetaste, soms regelrecht beschadigde) ontwikkelingsmogelijkheden van dader en 

slachtoffer („weer verder kunnen‟, „vrede hebben met‟, „afsluiten‟). Het vierde domein betreft 

het beeld van de dader of het slachtoffer van zichzelf (identiteit) en daarbinnen specifiek 

zelfvertrouwen en macht/controle. Het zelfbeeld is de neerslag van „het interne 

gegeneraliseerde verhaal‟ of „de narratieve identiteit‟ (Ricoeur, 1985; De Mul, 2009). Zowel 

bij de dader als het slachtoffer wordt dit beeld mede bepaald door de gebeurtenissen die 

hebben plaatsgevonden in hun onderlinge contacten. Polkinghorne (1985, in Vogelvang, 

2009) beschouwt narrativiteit als een schema door middel waarvan mensen betekenis geven 

aan hun ervaring van tijdelijkheid en persoonlijke handelingen. Narratieve betekenis ordent 

het verleden en geeft richting aan de toekomst. Bij het misdrijf – vaak de eerste keer dat 

dader en slachtoffer elkaar tegenkomen - zijn grenzen van integriteit en veiligheid van het 

slachtoffer overschreden door het inzetten van macht en controle door de dader 

(instrumenteel, reactief of door een ongelukkig toeval). Deze ingrijpende gebeurtenis leidt bij 

beiden tot een verandering van het beeld van zichzelf, omdat er betekenis aan moet worden 

gegeven. De aspecten onveiligheid en machtsmisbruik/overheersing/controle komen meer – 

en soms volledig - op de voorgrond te staan in de constructie of verwoording van de 

identiteit. Omdat de identiteit of het zelfbeeld een generalisatie is, kan worden gesproken van 

een rol van respectievelijk dader of slachtoffer. Door aanvullende gebeurtenissen en 

verwachtingen in de sociale omgeving of het strafrechtsproces kunnen deze rollen worden 
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versterkt. De dader wordt bijvoorbeeld door anderen (met name Justitie) vooral op zijn rol van 

dader in zijn identiteit aangesproken (en in mindere mate op de rol van werknemer, ouder, et 

cetera) en voor het slachtoffer geldt hetzelfde. Van belang hierbij is dat ook de dader daarbij 

onveiligheid en overheersing kan ervaren, omdat politie en justitie ingrijpen in zijn leven. De 

aldus door het misdrijf aangepaste identiteit kan (als generalisatie) de ontstane cognitieve, 

emotionele en morele schade versterken. Correctieve ervaringen op het gebied van 

veiligheid en controle/macht zijn vereist om de identiteit opnieuw te destabiliseren en te 

wijzigen (Ricoeur, 1985; De Mul. 2009). Indien hierin wordt voorzien – bijvoorbeeld door het 

slachtoffer-dadergesprek -, dan zien we dit op psychologisch niveau terug in de 

aanwezigheid van vertrouwen en agency
70

. De verstoorde veiligheids- en machtbalans 

tussen dader en slachtoffer als gevolg van het delict wordt door het slachtoffer-dadergesprek 

hersteld en de rollen van dader en slachtoffer kunnen eventueel zelfs worden verlaten.  

 Het hoofdeffect van slachtoffer-dadergesprekken lijkt daardoor tweeledig:  

a. herstel van de ontwikkelingsmogelijkheden van dader en slachtoffer op cognitief, 

emotioneel en moreel gebied, en  

b. herstel van de beschrijving van veiligheid en macht in het zelfbeeld in termen van 

vertrouwen en agency. 

3. Aanvullend - en gemedieerd door de hoofdeffecten - kunnen effecten worden verwacht op 

het algemene psychosociale functioneren van de dader en het slachtoffer: (weer) volgen van 

een opleiding, het hebben en houden van werk (en daarmee ook de inkomenspositie), de 

kwaliteit van de partnerrelatie, de afname van medische en psychische klachten (hetgeen 

ook kostenbesparend kan werken) en wellicht een afname van drugs- en alcoholgebruik (met 

name bij geweldsdelicten en verkeersongevallen). Effecten op het niveau van ouders, 

verdere familie en informeel netwerk zijn in de onderzoeken niet tot nauwelijks een thema. 

Ook effecten op het formele netwerk, de bij de dader of het slachtoffer betrokken 

professionals, worden niet genoemd.  

4. De factor tijd. Bazemore en Schiff (2005, in Walgrave, 2006) stellen dat bij effectonderzoek 

naar slachtoffer-dadergesprekken de immediate, intermediate en long-term outcomes 

moeten worden onderscheiden. Walgrave voegt toe dat binnen het hele proces van 

slachtoffer-dadergesprekken ook fasering aangebracht kan worden, waardoor tussentijdse 

doelen die van groot belang zijn voor een succesvol verder verloop, als afhankelijke 

variabelen gemeten kunnen worden (dit sluit aan bij onze opvatting in paragraaf 7.2). In 

eigen terminologie zouden we dit interim-outcomes kunnen noemen. Een voorbeeld hiervan 

is het beschouwen van deelname (het accepteren van het slachtoffer-dadergesprek) als 

afhankelijke variabele, als een eerste succes dat volgens de bemiddelaars van groot belang 

is voor herstel. In de casestudies geeft een van de daders aan dat de start van het proces 

hem „al rust geeft‟. Op dit thema gaan we dieper in in de paragraaf over procesvariabelen 

(paragraaf 7.4.1). 

                                                   
70 Agency is de ervaring (en daarmee de opgebouwde overtuiging) dat je voldoende controle/invloed hebt over de eigen 

leefsituatie (inclusief andere personen) en de veranderbaarheid daarvan. 
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 Interim outcomes Immediate 

outcomes 

Intermediate 

outcomes 

Long-term 

outcomes  Aanmelding Selectie Voorbereiding Gesprek 

Slachtoffer         

Dader        

Sociale 

omgeving 

       

Samenleving        

 

Binnen deze uitkomsten kunnen eventueel nog directe en indirecte bijeffecten worden 

onderscheiden. 

 

8.3.3  Kracht en richting van de effecten: moderatoren bij slachtoffer en dader 

De kracht en de richting van effecten van slachtoffer-dadergesprekken kunnen worden bepaald 

door relatief stabiele of onveranderlijke kenmerken van dader of slachtoffer. Deze kenmerken 

kunnen ook aanleiding zijn voor het werken met verschillende doelgroepen voor slachtoffer-

dadergesprekken.
71

 Er zijn in de literatuur nog weinig aanknopingspunten te vinden voor de werking 

bij verschillende doelgroepen. Bradshaw & Roseborough (2005, p. 19) benadrukt dat what works 

for whom tot op heden onvoldoende is onderzocht. Shapland et al. (2008) vinden in een metastudie 

gericht op volwassenen niet dat herstelrechtelijke interventies voor bepaalde groepen daders of 

slachtoffers beter zouden werken dan voor andere. Hieruit trekken ze de conclusie dat het dus in 

principe voor alle groepen zou kunnen werken. Aanvullend kunnen we vanuit de literatuur het 

volgende opmerken over modererende variabelen: 

- Leeftijd: jongeren zouden gevoeliger zijn voor en meer geneigd tot goedmaken en 

slachtoffers zouden eerder geneigd zijn tot een confrontatie met een jongere dader (Weijers 

(2005), in Rap en De Vries, 2007). Ook Umbreit et al. (2003, in Walgrave, 2006) stellen vast 

dat de bereidheid tot deelname aan een slachtoffer-dadergesprek bij jongere daders groter 

is. Bovendien recidiveren jongere deelnemers aan slachtoffer-dadergesprekken minder dan 

volwassenen (Hayes & Daly, 2004, in Walgrave, 2006). Bij deze laatste uitspraak moet 

worden opgemerkt dat volwassenen de piek van de crime-age curve al voorbij zijn, waardoor 

verondersteld mag worden dat zij reeds een langere criminele carrière hebben en daardoor 

überhaupt al een hogere recidivekans. Effectonderzoek naar slachtoffer-dadergesprekken 

zou daarom het effect van de recidivekans moeten controleren. 

- Sherman en Strang (2007) concluderen dat herstelrecht beter lijkt te werken bij relatief 

zwaardere delicten, omdat in studies die zich beperken tot geweldsmisdrijven relatief vaker 

een effect wordt gevonden dan in studies van herstelrecht bij vermogensmisdrijven. Hierover 

merken we op dat bij ernstiger delicten ook de bemoeienis van Justitie in het leven van de 

                                                   
71

 Ook in de context van dader en slachtoffer kunnen modererende factoren aanwezig zijn. Hierop gaan we in paragaaf 7.4 

in. 
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dader groter is en dat de dader meer door Justitie - en wellicht ook door zijn eigen sociale 

netwerk - op zijn schuld en verantwoordelijkheid wordt gewezen. Dit zou kunnen bijdragen 

aan de overtuiging dat er een en ander te herstellen valt. Ook kan de dader door intensievere 

justitiebemoeienis minder handelingsvrijheid of controle ervaren. Dat kan worden 

gecompenseerd met participatie in herstelrecht. 

- Ook kan worden gekeken naar de impact van het delict op slachtoffers. Daly (2005) doet dat 

door te bekijken in hoeverre het slachtofferschap de slachtoffers verontrust (mate van 

distress
72

). Zij legt een verband met de capaciteit van slachtoffers om herstelgericht te 

denken en daaraan gekoppeld om mild te zijn richting daders. Deze capaciteit blijkt in haar 

onderzoek af te nemen naarmate het gebeuren meer impact heeft gehad op een slachtoffer. 

Andere bevindingen zijn dat high distressed slachtoffers meer van streek zijn over hetgeen 

de dader tijdens de conferentie zegt, vaker boos zijn op de dader na de conferentie en meer 

negatieve gevoelens hebben tegenover de dader na de conferentie. De tevredenheid over de 

interventie was onder low distress slachtoffers derhalve groter dan bij high distress 

slachtoffers. Daly vindt dat de verwachtingen van de conferentie en daarmee de effecten op 

de slachtoffers afhangen van de mate van victimisatie: “What crime victims hope to achieve 

from a conference is related to the character and experience of their victimization” (Daly, 

2005, p. 161). Daly (2005) laat zien dat de mate van distress van belang is voor de 

verwachtingen die een slachtoffer heeft. De slachtoffers die de meeste impact ondervonden 

van het delict gaven aan dat het het belangrijkste was om eerlijk behandeld te worden, terwijl 

slachtoffers die minder onder de indruk waren van het delict aangaven dat het het 

belangrijkste was om tot overeenstemming te komen met de dader. Vooral slachtoffers die 

diep geraakt zijn door het delict hebben meer nodig dan een conferentie (Daly, 2005, p. 

165).
73

 

- Ook Pemberton et al. (2006) concluderen dat slachtoffers van zwaardere delicten minder 

profijt zouden hebben van herstelrechtelijke interventies dan slachtoffers van lichtere 

delicten, vanwege hun mate van kwetsbaarheid of gekwetstheid. Overigens vergeven 

slachtoffers juist bij zwaardere delicten vaker dan bij lichtere delicten (Sherman et al., 2005). 

Angst kan ook als moderator worden opgevat: angst om de dader te ontmoeten of voor het 

niet in de hand kunnen houden van emoties, weerhoudt slachtoffers van deelname (Umbreit 

et al., 2003). Het komt dan niet tot contact. We zien hier een soort zelfselectie onder 

slachtoffers, die het effect van slachtoffer-dadergesprekken op de daders positief kan 

beïnvloeden. 

- Pemberton et al. (2006) stellen vast dat de mate waarin slachtoffers controle ervaren over het 

heden van belang is. Zij leggen hier een verband met de aard van self blame door het 

                                                   
72

 Slachtoffer in Beeld neemt in het onderzoek naar impact van slachtoffer-dadergesprekken op betrokkenen de mate van 

ervaren leed op als modererende variabele. 

73
 Overigens hebben Pemberton et al (2006, p. 50) kritiek geformuleerd op dit onderzoek. Er zouden geen definities van 

herstel van het slachtoffer gebruikt zijn die gerelateerd zijn aan een psychologische theorie of psychologische constructen. 

Er zouden ook geen vragenlijsten gebruikt zijn die voor programma‟s buiten het strafrecht met vergelijkbare doelen worden 

gebruikt.  



   167 

 

slachtoffer. Zij die het gebeuren vooral wijten (attribueren) aan oncontroleerbare aspecten 

van zichzelf (CSB, characterological self blame) verwerken het delict minder goed dan 

slachtoffers die dit vooral wijten aan eigen gedrag of houding (BSB, behavioral self blame). 

Dat laatste geeft een perspectief op verandering en leidt bij het slachtoffer tot het zoeken 

naar handelingsalternatieven. Het slachtoffer-dadergesprek heeft in dat zoeken naar 

alternatieven een plaats. Bij CSB heeft dat bij voorbaat al minder zin. In samenhang hiermee 

stelt Ditton (1999) dat de vergevingsgezindheid van slachtoffers negatief beïnvloed wordt, 

indien zij blijven piekeren over hun woede en fantaseren over wraak. Sherman et al. (2005) 

concluderen echter dat de mate van tevredenheid van het slachtoffer over het slachtoffer-

dadergesprek geen invloed heeft op de mate van behavioral self-blame. Als het slachtoffer 

reeds meer tot BSB geneigd is dan tot CSB, dan zal hij het gebeuren beter verwerken, ook 

als hij over het slachtoffer-dadergesprek helemaal niet tevreden is. Dat roept de vraag op of 

BSB/CSB werkelijk moderatoren zijn voor het effect van slachtoffer-dadergesprekken. 

Mogelijk worden BSB of CSB beïnvloed door een achterliggend persoonlijkheidskenmerk 

waarop het slachtoffer-dadergesprek niet aangrijpt. 

- Malsch (2004), Groenhuijsen (2000) en Pemberton et al. (2006) wijzen er op dat de 

strafrechtelijke procedure van de dader in de ogen van het slachtoffer tot aan het slachtoffer-

dadergesprek rechtvaardig moet zijn (geweest), om te kunnen leiden tot optimale participatie 

van het slachtoffer. 

- Volgens Shapland et al. (2008) is de mate waarin de dader zich realiseert welke schade hij 

heeft berokkend van belang voor vermindering van de kans op recidive.  

- Fellegi (2008) stelt vast dat daders eigenlijk het stadium van conventionele morele 

ontwikkeling bereikt moeten hebben om zodanig schuld of schaamte te kunnen ervaren dat 

deelname aan het slachtoffer-dadergesprek gebaseerd is op een oprechte bereidheid. 

Vanuit de casestudies komt naar voren dat er gradaties zijn in de mate waarin een slachtoffer 

verwacht van een dader dat hij verantwoordelijkheid neemt. In sommige gevallen is het slachtoffer 

hierin niet geïnteresseerd. Vervolgens is er de minimale variant waarin het voor een slachtoffer 

volstaat als de dader erin toestemt een gesprek te hebben en zich bekend te maken aan het 

slachtoffer. Een stap verder is het erkennen door de dader van de feitelijke gang van zaken tijdens 

het delict (overigens geldt ook dat de dader soms van het slachtoffer wil horen waarom hij zich op 

een bepaalde manier gedroeg). Weer een stap verder gaat het als een dader aangeeft dat hij ook 

anders had kunnen handelen. Het maximum aan verantwoordelijkheid nemen, wordt bereikt als een 

dader excuus aanbiedt. Het hangt van de verwachting en wens van een slachtoffer af welke mate 

van verantwoordelijkheid nemen hij of zij verwacht en ook in hoeverre daaraan wordt voldaan. Deze 

verwachtingen en wensen kunnen als moderatoren van het effect van slachtoffer-dadergesprekken 

worden beschouwd. Daarbij is een interactie-effect denkbaar met de mate van victimisatie en van 

het slachtoffer, zoals hierboven door Daly aangegeven: bij de meer gevictimiseerde slachtoffers zijn 

de verwachtingen en wensen minder ambitieus.  

In de interviews met de bemiddelaars komen aanvullend de volgende aspecten als moderatoren 

naar voren: 
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- Vrijwilligheid: zonder vrijwilligheid ontstaat een geheel ander gesprek. Deze moderator vormt 

een van de uitgangspunten van de slachtoffer-dadergesprekken van Slachtoffer in Beeld 

maar is in onderzoek niet aangetoond. Onvrijwilligheid wordt verondersteld bij de dader te 

leiden tot deelname zonder interne motivatie, waardoor het slachtoffer geen oprechtheid 

ervaart, niet alle informatie krijgt die hij wil, et cetera. Anders gezegd: zonder vrijwilligheid kan 

een slachtoffer-dadergesprek niet aangrijpen op de mediatoren.  

- De bemiddelaars bevestigen hetgeen Ditton (1999) aangeeft: Betrokkenen moeten open 

staan voor elkaar. Het is lastig om effecten te bereiken als bij betrokkenen nog veel wrok of 

rancune aanwezig is omtrent het delict. Aanvullend wordt ook trots bij de dader - als 

mechanisme van zelfbescherming – genoemd. 

- Zwaarte van het delict. Bij zwaardere delicten komen meer emoties los. Een bemiddelaar 

verwoordt dit met de opmerking “hoe zwaarder het delict, hoe dieper de zucht”. Indien het 

loskomen van emoties een mediator is voor effect (en niet slechts voor de spanning tijdens 

het gesprek zelf), is de zwaarte van het delict inderdaad een moderator. 

- Het type delict. Bij een delict onder invloed van alcohol of drugs weet de dader vaak niet 

(helemaal) meer wat er is gebeurd. Het is moeilijker om dan excuses aan te bieden. Bij 

verkeersongelukken ligt de schuldvraag anders indien het is gebeurd buiten iemands schuld 

om. Er is dan geen schuldige (er zijn geen aangrijpingspunten voor de slachtoffers). Ook 

wordt genoemd dat het voor nabestaanden moeilijk is om compassie te hebben met degene 

die daar als veroorzaker van het verkeersongeluk zit (dit bemoeilijkt vergeving van de dader).  

- De leeftijd van de dader. In tegenstelling tot hetgeen Weijers hierboven aangeeft, zijn zeer 

jonge daders volgens de bemiddelaars vaak onverschilliger, een houding die ze aannemen 

uit onwetendheid en angst.  

- De aanwezigheid van onderliggende problematiek bij betrokken partijen kan volgens de 

bemiddelaars een rol spelen bij het optreden van effecten. Daarom moet de bemiddelaar 

dergelijke problemen kunnen signaleren. 

In de materialen van Slachtoffer in Beeld worden op twee plaatsen mogelijke moderatoren 

genoemd: 

- Eén van de indicatiecriteria (p. 4 van de handleiding) is dat er ten minste één gemotiveerde 

partij moet zijn. De mogelijkheid dat een van beide partijen eerst niet gemotiveerd is voor het 

slachtoffer-dadergesprek, maar later wel, kan als moderator worden opgevat. 

- Slachtoffer in Beeld erkent de invloed van de strafketen op het slachtoffer-dadergesprek: 

wanneer het slachtoffer-dadergesprek plaatsvindt vóór de zitting wordt feitelijk over de 

aanmelding gerapporteerd en kan ook inhoudelijk worden gerapporteerd (over het verloop/ 

het resultaat). Ook de advocaat kan dit melden. Het moment van het slachtoffer-

dadergesprek (vóór of na de zitting) is daarom een modererende variabele. 

 

8.3.4  Aangrijpingspunten en werking: mediatoren en verklaringsmodellen 

We starten deze paragraaf met enkele antwoorden van bemiddelaars op de vraag wat zij het meest 

bevredigende aan hun werk vinden: 
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- “Als beide partijen aan tafel zitten, een goed gesprek hebben en elkaar aankijken, als ze 

elkaar aan het eind een hand geven op een welgemeende manier”. 

- “Als mensen echt aan tafel gaan zitten met elkaar, dat er contact komt en dat er bij dat 

contact vragen gesteld en beantwoord kunnen worden”. 

- “Als partijen hebben kunnen zeggen wat ze willen zeggen en hebben kunnen horen wat ze 

willen horen. Soms horen partijen dingen die ze niet willen horen, maar als er dan discussie 

over ontstaat en partijen komen eruit, is dat mooi om te zien”. 

- “Als beide partijen bereid zijn te luisteren en als er antwoord komt op vragen en behoeften”. 

In deze antwoorden zien we de dynamiek van de slachtoffer-dadergesprekken verwoord. Ze geven 

zicht op de ervaringen die bij de deelnemers het herstel mediëren op cognitief, emotioneel en 

moreel gebied en het herstel van het zelfbeeld. In deze paragraaf geven we een overzicht van deze 

mediërende variabelen.  

Vanuit de literatuur komen de volgende mediatoren naar voren: 

1. Als aangrijpingspunt noemen Sherman et al. (2005) het gecontroleerd en veilig blootstellen 

aan angstwekkende stimuli (de dader). Dit zorgt voor deconditionering van de angst voor de 

dader (specifiek effect op het emotionele domein). Een gedoseerde angstverwerking leidt 

niet per definitie tot controleverlies. De mediator is hier de blootstelling aan angst, waarbij de 

aspecten gedoseerd en veilig als proceskenmerken van de interventie gelden. 

2. Door Fellegi (2008) wordt een werkingsmechanisme van slachtoffer-dadergesprekken 

voorgesteld (zie volgende paragraaf), waarin de interventie aangrijpt op de schaamte van de 

dader. Door openlijk shaming en het nemen van verantwoordelijkheid ontstaat voor de dader 

de mogelijkheid van deze negatieve emotie af te komen (moreel en emotioneel herstel). 

3. Maxwell et al. (2004) benadrukken dat de dader het gevoel moet hebben met respect en 

eerlijk behandeld te worden. En hij moet zich niet gestigmatiseerd voelen. Bij de dader 

dragen deze ervaringen bij aan een toename van probleembesef en aan het instemmen met 

aanvullende behandeling en begeleiding of toezicht (Daly, 2005; Maxwell et al., 2004). Deze 

drie variabelen zijn mediatoren voor meer probleembesef (cognitief herstel) en het effect 

behandeling en toezicht accepteren (herstel van het zelfbeeld). 

4. Ten Boom et al. (2002, in Rap & De Vries, 2007) tonen in hun onderzoek naar de effectiviteit 

van HALT-afdoeningen aan dat het aanbieden van excuus aan het slachtoffer een 

recidiveverminderend effect heeft. Walgrave (2006) citeert onderzoek van Maxwell en Morris 

(1999) en Hayes en Daly (2003) waarin wordt vastgesteld dat de recidive lager is bij daders 

die tijdens het slachtoffer-dadergesprek hun spijt betuigen en indien er een overeenkomst 

wordt bereikt. We maken hierbij de kanttekening dat onduidelijk is of deze intentie al vooraf 

bij de daders aanwezig was of door de kwaliteit van de bijeenkomst werd bevorderd. 

5. In veel publicaties staat het aangeboden krijgen van een excuus voor het bereiken van enig 

herstel bij slachtoffers centraal. Of het nu in de vorm van een brief is of een uitgesproken 

excuus in een face-to-facecontact, het zorgt voor een tevreden slachtoffer (Sherman en 

Strang, 2007, p. 22). Het mediërende effect van het excuusaanbod moet worden 

gepreciseerd. Uit het onderzoek van Sherman en Strang (2007) komt namelijk naar voren dat 

oprechtheid van de dader, en meer nog de perceptie van oprechtheid daarvan door het 
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slachtoffer, een belangrijke factor is. Het komt volgens Baumeister (1997) vaak voor dat de 

interpretatie van oprechtheid tussen slachtoffer en dader verschilt. Dit was het geval in 30% 

van de SAJJ
75

 experimenten. Een dergelijke mismatch in perceptie beïnvloedt de effecten 

van de interventie negatief. Ook in een analyse van twee interventies door Daly (2005, p. 

157) wordt het belang van oprechte excuses en hun match geïllustreerd. Deze onderzoekers 

concluderen dat de meeste slachtoffers het excuus van de dader niet oprecht vonden. De 

meeste daders gaven juist aan dat ze hun excuses aanboden, omdat ze dat ook werkelijk 

meenden. 

6. Daarnaast is de ervaring van vergeving van belang. Als vergeving expliciet plaatsvindt, laten 

daders het verleden makkelijker achter zich (Maxwell et al., 2004, p. 247-248).
74

 Vergeven 

heeft niet alleen positieve gevolgen voor de dader, maar ook voor degene die vergeeft, en 

wel op het emotionele domein en dat van het zelfbeeld: wraakzucht neemt af, depressie en 

angst verminderen, het zelfvertrouwen wordt hoger en de fysieke gezondheid verbetert 

(Pemberton et al., 2006 p. 56). Excuses en vergeving zijn niet los van elkaar te zien. Een 

spijtbetuiging door de dader bevordert vergevingsgezindheid bij het slachtoffer. Dit blijkt uit 

de onderzoeken RISE en SAJJ.
75

 Respectievelijk 72% en 68% (40% „spontaan‟ plus 28% 

„met enige druk‟) van de slachtoffers heeft in deze interventies de dader vergeven. Een 

onoprechte spijtbetuiging kan een barrière vormen voor vergeving. Al eerder benoemden we 

hierbij ook een moderator: de mate waarin het slachtoffer zich richt op retributieve waarden 

(vergelding van het delict) hangt samen met een verminderde bereidheid om te vergeven.  

7. De ervaring van dader en slachtoffer om deelnemer te zijn aan een sociaal ritueel kan ook 

als mediërende variabele worden opgevat. Sherman et al. (2005) beschouwt een slachtoffer-

dadergesprek als een social event dat voor slachtoffer en dader de mogelijkheid van een 

gedeelde ervaring oplevert op zowel cognitief als emotioneel niveau. De werking en het 

effect worden door Collins beschreven als een interaction ritual (2004, p. 111). Hierin werkt 

een aantal mediërende variabelen op elkaar in. We gaan hier dieper op in bij de bespreking 

van de werkingsmechanismen.  

 

In de interviews met de bemiddelaars wordt een groot aantal aspecten van daders en slachtoffers 

genoemd waarop slachtoffer-dadergesprekken volgens hen aangrijpen: 

1. In de eerste plaats wordt gesteld dat het aanbod en de deelname bij het slachtoffer 

samenvalt met aandacht krijgen (mediator), hetgeen op zich al zorgt voor positieve 

uitkomsten. De aandacht door de bemiddelaar leidt al tot tevredenheid of het slachtoffer gaat 

actief nadenken over hetgeen is voorgevallen. Hierbij tekenen we aan dat als contact 

daadwerkelijk tot stand komt, dit doorgaans zo veel met betrokkenen doet, dat het effect van 

deelname sec mogelijk verwaarloosbaar is. Wel is er een belangrijke categorie van zaken 

                                                   
74 

Drie factoren die Maxwell et al. (2004) in hun studie vinden zijn niet direct toepasbaar op de huidige praktijk in Nederland. 

Degenen die aanwezig zijn bij de FGC (Family Group Conference) moeten de dader ondersteunen (gevoel van support); de 

jongere formuleert expliciet de intentie niet te recidiveren en hij wordt in staat gesteld de schade te herstellen.  

75
 RISE = Reintegrative Shaming en SAJJ = South Australia Juvenile Justice (Daly, 2005). 
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(iets meer dan de helft in de periode 2007-2009) waarin een partij wel het initiatief neemt, 

maar (indirect) contact niet tot stand komt. Het is in een effectonderzoek van belang om ook 

te weten in hoeverre er in deze zaken sprake is van positieve dan wel negatieve effecten van 

deze halve, weer afgebroken aandacht voor zowel de initiatiefpartij als de andere partij.  

2. Face-to-facecontact heeft het grootste effect. Het elkaar zien is heel bepalend. “Het is zo 

essentieel dat een slachtoffer daadwerkelijk een dader ziet en hoort zeggen dat hij spijt heeft. 

“Alleen het gezicht van de dader zien, helpt al”. Als mediator voor effect op het slachtoffer 

geldt hier: de perceptie van de fysieke aanwezigheid van de dader. We veronderstellen dat 

deze perceptie de mediator is voor meerdere effecten. De dader is echt en hij beantwoordt 

vragen, in tegenstelling tot het zich afvragen, piekeren en fantaseren over de dader. Dit kan 

bijdragen aan het bijstellen van attributies (cognitief herstel) en het ervaren van controle 

(herstel van het zelfbeeld). Ook bevindt de dader zich in een andere context dan die van het 

delict, hetgeen met name op de angst kan aangrijpen (emotioneel herstel) en er is een 

andere, nu ook gezamenlijke, doelstelling van het contact: herstel, hetgeen effect kan 

hebben op de morele schade. Dit laatste wordt ook bevorderd door het symbolische karakter 

van het elkaar werkelijk zien, namelijk de concretisering van de wederzijdse inspanning in het 

daadwerkelijk bijeen komen.  

3. In de voorgesprekken zijn de emoties volgens de bemiddelaars soms het heftigst, maar ook 

tijdens het gesprek komen verdriet en rouw vrij bij het slachtoffer en soms bij de dader. Ook 

wrok, rancune en trots als mechanismen van zelfbescherming worden losgelaten door in het 

gesprek expliciet ruimte te maken voor het toelaten en het tonen van emoties. Daarnaast is 

er opluchting en ontspanning: er kan gelachen worden, bij slachtoffers een diepe zucht. De 

ervaring van deze emoties medieert het emotionele herstel. Deze ervaring is niet altijd een 

behoefte of verwachting die een slachtoffer zelf vooraf als doel zal formuleren. Het kan er wel 

voor zorgen, zo observeren de bemiddelaars, dat een slachtoffer opluchting ervaart. We zien 

dit ook in enkele casestudies terug.  

4. De wijze waarop betrokkenen elkaar aan het begin begroeten en aan het eind van elkaar 

afscheid nemen is erg belangrijk volgens de bemiddelaars. Geven ze elkaar wel of niet een 

hand? Daarnaast is van belang in hoeverre er verschil te zien is tussen de begroeting aan 

het begin en de wijze van afscheid nemen. Dit is een belangrijke indicator voor het herstel 

dat tijdens het gesprek is bereikt. In een effectonderzoek zouden deze twee aspecten 

gemeten moeten worden. 

5. Verschillende bemiddelaars noemen expliciet het oprecht aanbieden en accepteren van 

excuses als essentieel voor een geslaagde bemiddeling. Mediator is hier de ervaring van de 

herstellende actie van de ander. Bemiddelaars geven aan dat het slachtoffer hierdoor een 

ander beeld van de dader krijgt (moreel en cognitief herstel).  

6. De bemiddelaars noemen het niet bevoordeeld of achtergesteld worden in de procedure, 

respect ervaren, als mediator voor effect (herstel van het zelfbeeld). We veronderstellen dat 

deze mediatoren worden geraakt door de procesvariabelen neutraliteit, meerzijdige 

partijdigheid en geheimhouding. 
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7. Betrokkenen kunnen hun keuzes autonoom maken. De gehele procedure kenmerkt zich door 

vrijwilligheid, loopt nooit harder dan de deelnemers en dwingt niets af. Als mediator 

veronderstellen we hier de ervaring van controle of agency (voor herstel van het zelfbeeld).  

8. Het zelfvertrouwen groeit, doordat deelnemers openlijk over hun ervaringen vertellen. Als 

mediator veronderstellen we ook hier de ervaring van controle of agency (voor herstel van 

het zelfbeeld).  

9. Specifiek bij jongere daders zien de bemiddelaars dat zij “groeien”; ze krijgen voldoening 

(moreel herstel) door het nemen van verantwoordelijkheid als mediator.  

10. De bemiddelaars stellen vast dat de dader zich in de loop van het gesprek meer gaat inleven 

in het slachtoffer en dat hierdoor ook bij het slachtoffer gaandeweg meer begrip ontstaat, 

waardoor toenadering optreedt. Daardoor lijken slachtoffer-dadergesprekken aan te grijpen 

op de empathie van dader en slachtoffer, als mediator voor cognitief en emotioneel herstel.  

11. De bemiddelaars achten het belangrijk dat de dader tijdens het slachtoffer-dadergesprek 

door zijn ouders - indien aanwezig - wordt bevestigd. De ervaring van de morele en 

emotionele steun van de ouders fungeert als mediator.  

 

In de materialen van Slachtoffer in Beeld komen we aanvullend de volgende veronderstelde 

mediatoren tegen: 

1. De ervaring van schaamte en berouw bij de dader door de confrontatie met het slachtoffer.  

2. In de richtlijnen voor het opstellen van een excuusbrief zijn elementen zichtbaar die kunnen 

worden opgevat als veronderstelde aangrijpingspunten bij het slachtoffer. Het slachtoffer 

ervaart (met tussen haakjes de mediërende variabele): 

a. dat de dader het delict als het zijne erkent (en het dus bevestigt bij het slachtoffer als zijn 

daad); 

b. dat de dader aangeeft dat wat hij deed niet juist is geweest (en het dus bevestigt als 

onrecht); in de casestudies die door ons zijn verzameld wordt dit geïllustreerd met de 

opmerking dat het (in dit geval) de ouders vooral goed heeft gedaan dat de dader liet 

blijken dat hij er mee zit; 

c. dat de dader verantwoordelijkheid neemt (en die dus wegneemt bij het slachtoffer); 

d. dat de dader vraagt of hij iets kan doen voor de verwerking van het slachtoffer (en dus het 

leed erkent en het slachtoffer controle laat ervaren); en 

e. dat de dader iets vertelt over zijn motieven en schuldgevoelens (en daarmee duidelijkheid 

verschaft over verleden, heden en toekomst, en met name afstand neemt van herhaling). 

De mediatoren die in bovenstaande zijn besproken worden verondersteld te zorgen voor de 

effecten van slachtoffer-dadergesprekken in het cognitieve, emotionele en morele domein en in het 

zelfbeeld van zowel daders als slachtoffers. Samenvattend kan worden verondersteld dat de 

ervaringen van verheldering van het gebeuren en van nieuwe beeldvorming het cognitieve herstel 

mediëren. Het opnieuw beleven van oude, negatieve emoties én de ervaring van nieuwe, positieve 

emoties en opluchting binnen een veilige omgeving kunnen het emotionele herstel mediëren. De 

ervaring van veiligheid, respect en vrijwilligheid bevordert een autonoom herstel van de relatie en 

schade en dit medieert het herstel van de rol van macht en controle in het zelfbeeld. De 
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tegemoetkoming van het aanbod van slachtoffer-dadergesprekken zelf, de confrontatie en het 

excuus en de vergeving kunnen worden verondersteld aan te grijpen op het morele onrecht, 

waardoor moreel herstel wordt ingezet. 

 

8.3.5  Werkingsmechanismen bij slachtoffer-dadergesprekken  

In deze paragraaf onderzoeken we volgens welke mechanismen en met welke theoretische 

verklaringen slachtoffer-dadergesprekken effecten kunnen opleveren. Dit is een vrij weinig 

onderzocht onderwerp. Er zijn wel theoretisch gerichte publicaties over te vinden, maar deze 

ontberen vaak een empirische basis. En juist de empirische studies naar effecten, de evaluaties 

van herstelrechtelijke interventies, richten zich vaak alleen op effecten zonder aandacht te 

besteden aan de manier waarop deze effecten tot stand komen. De link tussen wat er in de 

interventie gebeurt en wat dit tot gevolg heeft, ontbreekt meestal. Dit is deels te verklaren uit het feit 

dat in de metastudies die we voor deze beperkte literatuurverkenning bestudeerden vaak 

inhoudelijk verschillende interventies gezamenlijk geanalyseerd zijn. Dit maakt het ook lastiger om 

er werkzame elementen uit te lichten. We doen daarom in deze paragraaf niet alleen een beroep op 

de bestudeerde metastudies, maar proberen deze in verband te brengen met enkele theoretische 

publicaties en evaluaties van een enkelvoudige interventie, die wel een verklaring zoeken voor het 

optreden van de hiervoor genoemde effecten. De mechanismen zijn daarmee niet bewezen, maar 

geven een beeld van hoe slachtoffer-dadergesprekken en andere trajecten zouden kunnen werken. 

Bij de beschrijving van de mechanismen houden we niet de indeling van de besproken effecten 

aan, omdat de mogelijke mechanismen hiervoor te zeer op verschillende soorten effecten ingrijpen. 

Er is geen een-op-eenrelatie tussen het soort effect en het werkingsmechanisme. Waar mogelijk 

leggen we bij het beschrijven van mechanismen wel steeds de verbinding met de hiervoor 

genoemde effecten. 

 

Werkingsmechanismen bij het slachtoffer 

1.  Ervaren controle en attributies: waaraan schrijft een slachtoffer het delict toe? 

Over de wijze waarop een ontmoeting met de dader de angst en soms het trauma bij een 

slachtoffer kan verminderen hebben Pemberton et al. (2006) enkele interessante inzichten 

gegeven. Zij leggen hiervoor een verbinding met door het slachtoffer ervaren controle over 

slachtofferschap in verleden en toekomst en met de attributies die een slachtoffer aanneemt. Met 

attributies wordt bedoeld zaken waaraan een slachtoffer het delict toeschrijft: is het zijn eigen 

schuld, ligt het aan het gedrag van de dader (veranderbaar) of aan diens persoon 

(onveranderbaar). De werking die uit de analyse van Pemberton et al. (2006) kan worden afgeleid, 

differentieert naar verschillende soorten slachtoffers of in ieder geval naar verschillende manieren 

waarop slachtoffers het delict en de gevolgen daarvan ervaren.
76

 

We lichten de theoretische redenering van Pemberton et al. (2006) toe. De door het slachtoffer 

ervaren controle over gebeurtenissen in verleden, heden en toekomst is mede bepalend voor het 
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 Wellicht dat dit werkingsmechanisme meer zicht biedt op de link tussen eigenschappen van slachtoffers en effecten dan 

op de link tussen eigenschappen van de interventie en effecten. 
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ontwikkelen en voortduren van angst of PTSS. Slachtoffers die zeggen “ik heb er vertrouwen in dat 

ik het delict verwerk, als ik er maar aan werk”, of “ik heb sinds het misdrijf stappen ondernomen om 

me te beschermen” laten zien controle (over het heden) te hebben en zij hebben betere 

vooruitzichten voor wat betreft hun verwerking. Ook maakt het uit of slachtoffers controle over de 

toekomst ervaren (bijvoorbeeld de kansinschatting van herhaling) of over het verleden (bijvoorbeeld 

de gebeurtenis had voorkomen kunnen worden). 

De mate waarin het slachtoffer controle heeft, hangt samen met de vraag waaraan het delict wordt 

toegeschreven. Kortweg kan het worden toegeschreven aan de dader, de omstandigheden of aan 

het slachtoffer zelf. Als het aan de dader ligt, zijn er drie mogelijkheden. Ofwel het slachtoffer 

overgeneraliseert de dader (de dader is onderdeel van een grote groep daders die samen de 

wereld onveilig maken) ofwel het gedrag van de dader deugt niet of de persoon van de dader is de 

oorzaak. In het laatste geval is vaker sprake van grote angst (en dus weinig ervaren controle). Als 

het aan het gedrag van de dader ligt, zijn er de beste kansen op herstel, want deze slachtoffers 

ervaren meer controle. Op dezelfde manier kan het toeschrijven aan zichzelf samengaan met veel 

ervaren controle (ligt aan gedrag van slachtoffer)
77

 of juist aan de eigen persoon.
78

 In het laatste 

geval is de verwerking, en daarmee het potentieel positieve effect van een slachtoffer-

dadergesprek, het lastigst volgens Pemberton et al. (2006). 

 

Wat is de betekenis hiervan voor de praktijk van herstelrechtelijke interventies en voor een 

eventuele effectstudie? Een slachtoffer-dadergesprek biedt de mogelijkheid om oorzaken van 

misdrijven te verduidelijken en eventuele misattributies aan de kant van het slachtoffer weg te 

nemen, aangezien er in de regel binnen herstelrechtelijke procedures discussies tussen dader en 

slachtoffer plaatsvinden over de oorzaken van het misdrijf. De dader bevindt zich dan in de unieke 

positie om attributies van het slachtoffer over het gebeurde te bevestigen of te ontkennen.
79

 Dát is 

het veronderstelde werkingsmechanisme. Bij een effectstudie kan het van belang zijn te meten in 

hoeverre bij slachtoffers de genoemde attributies optreden en veranderen en of dit samenhangt met 

vermindering van angst.
80

 

 

2. De invloed van ervaren rechtvaardigheid 

We hebben eerder met tevredenheid en procedurele rechtvaardigheid twee belangrijke effecten 

genoemd die bij slachtoffers en daders kunnen optreden bij slachtoffer-dadergesprekken. 
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 Dit wordt BSB (behavioural self-blame) genoemd, het ligt aan beïnvloedbare onderdelen van het eigen gedrag of houding. 

Dit wordt herkend doordat slachtoffers zich bezighouden met wat-als vragen (counterfactual thinking). 

78
 Dit wordt CBS (characterological self-blame) genoemd. Hierbij gaat om oncontroleerbare aspecten van de eigen persoon.  

79
 Dit kan ook negatief uitpakken, de hier beschreven werking geeft bemiddelaars enkele handvatten om het risico vooraf te 

kunnen inschatten. 

80
 Slachtoffer in Beeld plaatst dit in de context van heroriëntatie en noemt de mogelijkheid dat percepties en attributies van 

dader en slachtoffer meer in de richting van elkaar kunnen opschuiven door een gesprek (achtergrond en opzet onderzoek 

Impact van slachtoffer-dadergesprekken door Sven Zebel, januari 2009). Het is wellicht interessant de toenadering tussen 

dader en slachtoffer in verband te brengen met het onderscheid tussen in-group en out-group zoals Braithwaite (2002, p. 85) 

dat hanteert. 
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Wemmers en Cyr (2006) constateren in dit verband dat het ervaren van procedurele 

rechtvaardigheid bij slachtoffers afhangt van of ze voldoende hun visie hebben kunnen inbrengen 

en zich niet gehinderd voelen om bepaalde eisen te stellen. Een bemiddelaar speelt daarin een 

zeer belangrijke rol. Als een slachtoffer correct bejegend wordt en voldoende ruimte krijgt, kan dit 

een therapeutisch effect hebben, zo constateren Wemmers en Cyr (2006). Het veronderstelde 

werkingsmechanisme is hier, dat het ervaren van procedurele rechtvaardigheid er bij slachtoffers 

voor zorgt, dat barrières voor vergeving worden weggenomen en dat zij door te vergeven zichzelf 

beter gaan voelen.  

Een belangrijke positieve uitkomst direct na het gesprek die bemiddelaars noemen is: “…als ze met 

een ander gevoel over de andere partij de deur weer uitgaan…”. Een effectonderzoek zou zich op 

dit veranderde gevoel kunnen richten. 

 

Werkingsmechanismen bij de dader 

1. Interactie van een re-integratieve attitude bij de dader en een re-integratieve bereidheid van 

de omgeving 

Fellegi (2008) geeft een overzicht van enkele algemene sociaalpsychologische mechanismen die 

een rol kunnen spelen bij de werking van herstelgerichte interventies op daders en verbindt deze 

met het concept shaming van Braithwaite
81

. Hoewel het vrij algemene noties zijn die door Fellegi 

nog niet concreet worden ingevuld (en niet zijn onderzocht) noemen we ze hier wel, omdat ze als 

kader bruikbaar kunnen zijn. Volgens Fellegi zijn de onderlinge relaties van belang tussen de 

volgende vier onderdelen (Fellegi, 2008, p. 38 e.v.): 

- de morele ontwikkeling van daders; 

- hun gebruik van neutralisatietechnieken; 

- hun gevoelens van schaamte; 

- hun sociale bindingen. 

Fellegi geeft aan dat de ontwikkeling van het morele niveau van daders een significante rol kan 

spelen bij hun re-integratie. Dit niveau hangt volgens Fellegi samen met het gebruik van 

neutralisatietechnieken door daders, het op de een of andere manier goedpraten van het delict. 

Indien zij dit doen, wijst dit op (enig) commitment van daders aan conventionele waarden. Deze 

waarden moeten volgens Fellegi wel in enige mate zijn geïnternaliseerd, anders zou een dader niet 

de moeite nemen om neutralisatietechnieken in te zetten.
82

 Tegelijkertijd zegt Fellegi dat het nemen 

van verantwoordelijkheid en het tegengaan van de neiging tot rechtvaardiging van eigen gedrag 

essentieel zijn voor verdere re-integratie. Daartoe spelen - ten derde - schaamte en shaming een 

centrale rol, maar dan alleen als schaamte herkend en erkend wordt. Schaamte en shaming 

vormen dan als het ware als negatieve emoties de motor voor actiebereidheid voor alleen diegenen 

die conventionele waarden tot op zekere hoogte hebben geïnternaliseerd, blijkend uit neutralisaties. 
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 De reintegrative shaming theory van John Braithwaite (1989). 

82
 Dit is twijfelachtig, omdat onzes inziens ook een dader die zich nog in een preconventioneel stadium van morele 

ontwikkeling bevindt, deze neutralisatietechnieken kan inzetten. Het motief is dan dat hij daarmee probeert straf te ontlopen. 

Van schuld of schaamte zal geen sprake zijn, wel van angst. 
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Daarvoor moet ook sprake zijn van koppeling van shaming aan een re-integratie-attitude bij de 

shamers.
83

 De dader wil van zijn negatieve emoties af, die hinderen hem. Tot slot bepalen de 

karakteristieken van de sociale bindingen van daders voor een groot deel de invloed op de andere 

drie aspecten: moraliteit, neutralisatie en schaamte. Uitsluitende bindingen zouden omgebogen 

moeten worden tot integratieve bindingen voordat een interventie kan worden ondernomen. 

Herstelrechtelijke interventies zoals een slachtoffer-dadergesprek, kunnen het re-integratieproces 

van daders stimuleren, echter grondige voorbereiding is volgens Fellegi noodzakelijk om na te gaan 

of basale morele voorwaarden en uitgangspunten aanwezig zijn. Het gaat om het nemen van enige 

verantwoordelijkheid door de dader en het vaststellen van re-integratieve intenties bij de 

gemeenschap. Onderzoek naar de bestaande sociale bindingen van de dader kan behulpzaam zijn 

bij het kiezen van de best passende modaliteit (indirect of direct contact; wie uitnodigen voor het 

gesprek?). In het geval van uitsluitende sociale bindingen moeten andere initiatieven worden 

ingezet die herstelrecht kunnen complementeren. Dit punt illustreert dat herstelrecht alleen niet in 

alle gevallen kan zorgen voor succesvolle re-integratie: het moet worden ingebed in een bredere 

sociale context waarin deze aanpak ondersteund wordt.  

Dit laatste sluit aan bij de opvatting van McNeill (2002) dat voor desistance from crime voor daders 

aan voorwaarden moet zijn voldaan:  

- Er is voldoende individueel kapitaal aanwezig, waarbij McNeill een onderscheid aanbrengt in 

vaardigheden en ontwikkelingsniveau of rijping. Ten aanzien van slachtoffer-

dadergesprekken moet een bepaald niveau (rijping) van morele ontwikkeling aanwezig zijn, 

om tot schaamte en shaming te komen.  

- Er is sociaal kapitaal aanwezig (re-integratieve bereidheid van de omgeving).  

- En er is bij de dader sprake van een narratieve identiteit en motivatie die zich kenmerken 

door een re-integratieve attitude en een wens om het leven te verbeteren. 

 

Werkingsmechanismen bij zowel slachtoffer als dader 

1. Slachtoffer-dadergesprekken als ritueel 

In zijn Interaction Ritual Theory beschouwt Collins (2004) slachtoffer-dadergesprekken als een 

vorm van herstel van de emotionele energie en identiteit van de deelnemers en een herstel van de 

norm. Collins definieert een interaction ritual op basis van vier kenmerken: 

- Betrokkenen zijn fysiek bij elkaar. 

- De grenzen van wel of niet deelnemen aan de communicatie zijn duidelijk (niemand kan zich 

onttrekken). 

- Er is een gezamenlijk doel, namelijk gedeelde moraliteit, en de betrokkenen weten dat ze 

allen hierop zijn gericht. 

                                                   
83

 Waarschijnlijk wordt hier met een „re-integratie-attitude‟ gedoeld op de intentie om negatieve emoties om te zetten in 

positieve. Wellicht in de vorm van afkeuren van het gedrag, maar op zo‟n wijze dat de identiteit van de dader als „goed‟ 

overeind blijft. 
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- De betrokkenen delen een gezamenlijke emotionele stemming (mood) of zogenaamde 

entrainment experience.
84

 

Collins argumenteert dat zowel positieve als negatieve emoties tot een succesvol gesprek kunnen 

leiden. Hij acht de intensiteit van de emoties belangrijker dan de aard van de emoties ter bepaling 

van het succes of effect van slachtoffer-dadergesprekken. Beide partijen worden, als het gesprek 

succesvol verloopt, met elkaar verbonden doordat ze focussen op een gedeelde moraliteit, met als 

centraal element (het belangrijkste symbool van de gedeelde ervaring) het oprecht uiten van een 

verontschuldiging door de dader. Als deze als oprecht wordt ervaren, veroordelen beiden het 

gedrag van de dader, hierin vinden ze elkaar. Sherman wijst op de link tussen deze analyse en het 

veelgebruikte reintegration model van Braithwaite uit 1989. Er is een verband tussen de 

mogelijkheid tot zo‟n ritueel en het in dit hoofdstuk eerder aangehaalde onderscheid naar attributies 

bij het slachtoffer. Als deze attributies bij het slachtoffer zo‟n ritueel niet in de weg staan, kan het 

leiden tot hate-the-sin-but-love-the-sinner‟ (Sherman et al., 2005). 

 

Leest (2007) beschouwt het toekomen aan morele, emotionele en symbolische aspecten van 

slachtofferschap, mits goed voorbereid, als de kracht van slachtoffer-dadergesprekken: een 

“redelijk ritueel” waarin argumenten en ritueel samenkomen. 

 

Maruna, Immaregion en LeBel (2004) onderscheiden aan het ritueel dat wordt ingezet vier 

kenmerken. Het ritueel als werkingsmechanisme voor dader en slachtoffer tegelijk wordt in deze 

kenmerken ontrafeld:  

1. Rituelen zijn symbolisch en emotief. Maruna (1997) citeert David Garland: “The purpose of 

ritual is to reformulate past experience” so that “what ought to have been prevails over what 

was, permanent good intention prevails over temporary aberration”. 

2. Rituelen zijn openbaar en eigendom van de gemeenschap of de burgers (community-based) 

en niet van de overheid. 

3. Rituelen leggen de nadruk op prestaties en niet op risico‟s. (1997) citeert Cohn (1991): 

“voluntary restitution is the one unmistakable test of true remorse”: het vrijwillig herstellen van 

de schade in een ritueel is een prestatie. 

4. Rituelen zijn gericht op het schoonvegen van de lei en het markeren van een scherpe breuk 

met het verleden. 

Samengevat is het werkingsmechanisme van slachtoffer-dadergesprekken, opgevat als rituelen, als 

volgt: schade wordt hersteld door openbare bewijzen van symbolische en emotieve herformulering 

van het verleden in termen van permanent goede menselijke intenties.  

We tekenen hierbij aan dat dit ritueel volgens de experts, Slachtoffer in Beeld en de bemiddelaars 

om gedegen voorbereiding vraagt, om mislukking te voorkomen. In deze voorbereiding spelen ook 

werkingsmechanismen een rol. Het expertpanel stelt zelfs: “de kern van slachtoffer-

dadergesprekken zit in de voorbereiding van dader en slachtoffer, het gesprek is eigenlijk de kroon 
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 Durkheim noemt dit een collective effervescence: gedeelde fysieke energie. 
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op het werk”. Het ritueel biedt daarom alleen een werkingsmechanisme op interactioneel niveau, 

dat moet worden aangevuld met de besproken werking op individueel niveau bij dader en 

slachtoffer. 

 

Synthese van werkingsmechanismen 

Met de hierna volgende afbeelding doen wij een poging om, op basis van de beperkte 

literatuurstudie, een model te presenteren waarin de relaties tussen onafhankelijke en afhankelijke 

variabelen en de werkingsmechanismen tijdens slachtoffer-dadergesprekken zijn weergegeven. Het 

voorgestelde model betreft zowel de dader als het slachtoffer. Uitgangspunt is dat de vier door ons 

onderscheiden domeinen interacteren, zoals we hebben aangegeven met de verbindingspijlen.
85

 Bij 

elk van de vier domeinen hebben we een samenvattend begrip geplaatst, waarmee we uitdrukking 

geven aan de mediator die bij de verandering van het domein hoort. Bij het cognitieve domein is dit 

onbegrip (in termen van niet begrijpen), bij het emotionele domein is dit onrust, bij het morele 

domein onrecht, en bij het zelfbeeld staat de ervaring van onmacht centraal. Slachtoffer-

dadergesprekken grijpen aan op deze mediatoren door de activiteiten of interacties 

(procesvariabelen) die in de vier tekstvakken staan vermeld en die leiden tot een aanpassing van 

de ervaring in termen van begrip/begrijpen, rust, recht en macht/controle. Dit kan als volgt worden 

toegelicht: 

1. Een gedeeld begrip of beeld kweken (intersubjectiviteit) als procesvariabele grijpt aan op de 

mediatoren rond de ervaringen van het niet kunnen begrijpen of verklaren van het gebeurde 

en dit leidt tot de ervaring van begrijpen en cognitief herstel. Bemiddelaars geven aan dat 

door het gesprek bestaande beelden kunnen worden gecorrigeerd of nader ingevuld. Het 

beeld dat de ene partij heeft van de andere blijkt in veel gevallen niet te kloppen, onvolledig 

te zijn of mee te vallen en minder ernstig te zijn dan gedacht. 

2. Rust (structuur, veiligheid) aanbrengen als procesvariabele grijpt aan op de mediatoren rond 

de ervaring van onrust (angst, trauma, woede, schaamte) en dit leidt tot de ervaring van 

kunnen laten rusten (desensitisatie) en emotioneel herstel. 
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 We veronderstellen op basis van de voorgaande paragrafen de volgende interacties tussen de domeinen:  

1. Cognitief en emotioneel: angst/trauma en woede bij het slachtoffer en schaamte bij de dader bemoeilijken enerzijds 

herinnering en interpretatie en omgekeerd triggeren deze herinneringen en interpretaties negatieve emoties. 

2. Cognitief en moreel: herinneringen en interpretaties op cognitief vlak - weten dat en hoe het is gebeurd - zijn de basis voor 

de ervaring van onrecht, omgekeerd leidt het ervaren onrecht tot het stellen van de schuldvraag als cognitieve denkopgave. 

3. Cognitief en zelfbeeld: het denken of piekeren over het gebeuren plaatst de rol van dader of slachtoffer centraal in de 

identiteitsbeleving, omgekeerd sturen persoonsgebonden stijlen van attributies in de vorm van characterogical of behavioral 

self-blame sturen het denken of piekeren (interne/externe locus of control). 

4. Emotioneel en identiteit: angst/trauma, woede (bij het slachtoffer) en schaamte (bij de dader) bevestigen of bewijzen de 

rollen van machtsmisbruiker en machteloze. 

5. Emotioneel en moreel: het ervaren of gepleegde onrecht voedt de emoties angst/trauma, woede (verontwaardiging) en 

schaamte; deze negatieve emoties bewijzen op hun beurt dat onrecht is gedaan.  

6. Moreel en zelfbeeld: het onrecht is de basis voor de rol van dader of slachtoffer (machtsmisbruiker of machteloze). 
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3. Recht doen (het aanbod van slachtoffer-dadergesprekken zelf, het excuus en de vergeving) 

als procesvariabele grijpt aan op de mediatoren in de schuld staan of schuld hebben en dit 

leidt tot de ervaring dat recht is gedaan en moreel herstel. 

4. Macht of controle (terug-)geven en de machtsverhouding tussen dader en slachtoffer weer in 

balans brengen (vrijwilligheid, autonomie, geheimhouding, meerzijdige partijdigheid) als 

procesvariabele grijpt aan op de mediatoren rond de ervaring van onmacht (self-blame door 

het slachtoffer, gebrek aan zelfcontrole dader) en dit leidt tot herstel van het zelfbeeld. 
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Ondersteuning voor dit veranderingsmodel op slachtofferniveau vinden we bij Bazemore en 

Walgrave (2005, in Rap en De Vries, 2007), die als kernelementen van herstelrecht noemen: 

“Herstelrecht is recht doen/schadeherstel/herstellende actie, waarin het leed en de verliezen 

centraal staan, en waarin aan bod komen: stimuleren van een gevoel van rechtvaardiging, 

begrepen worden, angst en onrust verwoorden, gesteund worden door de gemeenschap en 

bescherming tegen inmenging van het eigen, autonome herstelproces door de staat”. 

 

8.4 Kenmerken van de interventie 

 

De opzet en vorm van een interventie, de wijze waarop deze wordt geïmplementeerd en 

uitgevoerd, de dynamiek van de interactie tussen dader en slachtoffer en de outer context in de 

vorm van randvoorwaarden binnen de organisatie en afspraken en verwachtingen bij ketenpartners 

zijn allemaal van invloed op de effecten die bereikt kunnen worden met het slachtoffer-

dadergesprek. In deze paragraaf brengen we in kaart wat er in de literatuur over deze 

randvoorwaarden en modeltrouw wordt gezegd. We zoeken daarmee naar een antwoord op de 

vraag welke kenmerken van de uitvoering van slachtoffer-dadergesprekken van belang zijn voor het 

behalen van effecten. Eerst zeggen we iets over de uitvoering van de methode, daarna gaan we in 

op kenmerken van de bemiddelaar en de outer context als moderatoren. 

 

8.4.1  Procesvariabelen, uitvoering van de methode door de bemiddelaar 

1.  Tevredenheid met de procedure 

Zonder uitzondering worden in metastudies naar effecten van herstelgerichte interventies in het 

algemeen en slachtoffer-dadergesprekken in het bijzonder, hoge tot zeer hoge percentages 

tevreden slachtoffers gevonden (o.a. Latimer et al., 2005; Umbreit et al., 2005, p. 274; Umbreit, 

2004, p. 287). Ook Pemberton et al. (2006) noemen een aantal verschillende studies die laten zien 

dat zo‟n 75 tot 98 procent van deelnemende slachtoffers tevreden is met het proces. 

Operationalisaties van tevredenheid die hierbij het meest worden gehanteerd zijn de volgende. 

Slachtoffers zijn doorgaans tevreden met de wijze waarop hun zaak is behandeld, ze zouden het 

andere slachtoffers aanraden en ze zijn tevreden dat de dader verantwoordelijkheid neemt voor zijn 

daden (Sherman en Strang, 2007, p. 19). Niet alleen slachtoffers, maar ook daders zeggen direct 

na de interventie over het algemeen dat ze hier tevreden mee zijn. De tevredenheidscores zijn bij 

hen doorgaans hoog tot zeer hoog. Tussen 80 en 97 procent van de daders vindt het proces van 

een slachtoffer-dadergesprek rechtvaardig (Walgrave, 2006). 

Niet alleen is in de literatuur „tevredenheid‟ als uitkomst veel onderzocht, ook volgens de experts 

die in het kader van dit onderzoek zijn geraadpleegd zou het meten van tevredenheid een 

onderdeel moeten zijn van een eventueel effectonderzoek. In de metastudies vinden we echter 

weinig aanknopingspunten voor belangrijke proceskenmerken en randvoorwaarden die deze 

tevredenheid bevorderen. In het algemeen wordt voortdurend gewezen op het belang van een 

grondige voorbereiding van een slachtoffer-dader gesprek, een element dat ook in de huidige 
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Nederlandse praktijk al sterk wordt benadrukt en dat in effectonderzoek zeker aan bod moet 

komen. 

 

2. Randvoorwaarden 

Over algemene randvoorwaarden formuleert de Commissie inzake de Efficiency of Justice van de 

Raad van Europa 50 aanbevelingen voor een adequate implementatie en uitvoering van 

herstelrecht. Deze zijn gerangschikt onder availability (waaronder beschikbaarheid van een 

voldoende aanbod voor slachtoffer-dadergesprekken en goed opgeleide bemiddelaars), 

accessibility (waaronder bijvoorbeeld het regelen van het recht van slachtoffer en daders om aan 

slachtoffer-dadergesprekken mee te doen) en awareness (bedoeld om het aanbod bekend te 

maken en geaccepteerd te krijgen). 

Lluillier (2007) noemt vier algemeen aanvaarde punten die onderdeel uitmaken van de 

kwaliteitsstandaard van de interventie. Deze kunnen ook van toepassing worden geacht op de 

Nederlandse praktijk en betreffen: 

1. adequate kwalificaties bemiddelaars; 

2. onafhankelijkheid en onpartijdigheid; 

3. waarborgen rechten slachtoffer en dader: goede en tijdige informatie; 

4. vertrouwelijkheid. 

 

Volgens Lluillier (2007) is nog in onvoldoende mate sprake van een eenduidig en duidelijk 

trainingssysteem, eventueel (maar niet in alle landen) gevolgd door een accreditatie van de 

bemiddelaar. Hierover bestaat controverse, aangezien accreditatie enerzijds samenhangt met 

kwaliteit, maar anderzijds met ongewenste professionalisering van de bemiddelaar. Lluillier wijst op 

de invloed van expertise en ervaring die bemiddelaars in eerder door hen uitgevoerde beroepen 

hebben opgedaan op de wijze waarop zij bemiddelingen uitvoeren. Hierbij geeft hij aan dat een 

brede basis voor een bemiddelaar een groot voordeel kan zijn, naast een goede opleiding en 

training. Met betrekking tot het tweede punt geeft Lluillier aan dat er op Europees niveau een 

gedragscode is ontwikkeld om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid te waarborgen in 

burgerzaken.
86

 Voor strafzaken ontbreekt deze nog. Een derde guiding principle is dat slachtoffer 

en dader tijdig en volledig moeten worden geïnformeerd over het traject en de mogelijke gevolgen. 

Voorop staat hierbij de vrijwillige deelname. Verder moeten zij geïnformeerd worden over de 

mogelijkheid van indirect contact, het risico voor slachtoffers opnieuw slachtoffer te worden en het 

feit dat er invloed kan zijn op de strafrechtelijke afdoening. Het vierde punt betreft de 

vertrouwelijkheid van de procedure. Ook Lluillier benoemt het belang, maar schetst ook de lastige 

verhouding van vertrouwelijkheid met het informeren van justitie over de uitkomst. 

 

Naast deze vier randvoorwaarden noemt Lluillier enkele minder bekende en onderschreven 

randvoorwaarden die niet zozeer op het proces zelf betrekking hebben maar op de bredere context: 

- bekendheid van mogelijkheden tot slachtoffer-dadergesprekken in het veld; 
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 Zie voetnoot 67 in Lluilier (2007, p. 10). 
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- mogelijkheden en voordelen van slachtoffer-dadergesprekken als standaardonderdeel van 

opleiding en training van betrokken professionals en verwijzers. 

3.  Tijd als proceskenmerk 

Het moment waarop iemand wordt verwezen, kan van belang zijn voor de keuze deel te nemen aan 

een slachtoffer-dadergesprek en ook voor het effect. In de literatuur hebben we hiervoor enkele 

aanknopingspunten gevonden. Umbreit et al. (2004, p. 286) laat zien dat de tijd die sinds het delict 

verstreken is, van invloed is op de kans dat een slachtoffer-dadergesprek tot stand komt. En hij 

vindt dat voor vermogensdelicten geldt: hoe langer geleden het delict, hoe minder kans van slagen 

(in termen van wel/niet deelname), terwijl bij geweldsdelicten het omgekeerde geldt. Dan is het zo 

dat een langere periode na het delict juist sterker samenhangt met een succesvolle verwijzing.  

 

4.  Overige aspecten van de uitvoering 

- Vanuit de casestudies komt naar voren dat de aanwijzingen in de Slachtoffer in Beeld-

handleiding door bemiddelaars grotendeels worden opgevolgd (zelfrapportage). Maar er zijn 

in de praktijk zelf ontworpen aanpassingen zichtbaar, die de effectiviteit van slachtoffer-

dadergesprekken mogelijk beïnvloeden. We noemen: tussen de voorbereiding en het 

gesprek meer telefonische contacten inbouwen, niet met het slachtoffer maar met de ouder 

voorbereiden, drang uitoefenen wanneer de dader dreigt af te haken en nabellen of een 

andere vorm van nazorg bieden. 

- Groenhuijsen (2004) bouwt voort op de in Europees verband geformuleerde eis dat in de 

wijze van contact leggen met dader en slachtoffer vrijwilligheid volledig gegarandeerd moet 

zijn. Hij stelt dat indien de dader de eerste melder is, dit kan leiden tot morele druk op het 

slachtoffer. Hij adviseert de belangen en de positie van het slachtoffer zeer zorgvuldig te 

wegen. 

- Een goede voorbereiding wordt ook door de bemiddelaars benadrukt. Hieronder vallen een 

zorgvuldige benadering en het bespreken van ieders behoeften en verwachtingen en wat 

men van de ander kan verwachten. Excuses kunnen oprecht zijn, maar niet zo gezien 

worden door het slachtoffer of andersom. Een bemiddelaar moet partijen daar altijd op 

voorbereiden. 

- Ook stellen de bemiddelaars dat in het gehele proces (van voorbereiding tot afsluiting) “een 

beetje dwang” (enige druk/confrontatie) richting dader geen kwaad kan. 

- Bemiddelaars geven aan dat vooral slachtoffers in het traject ruimte moeten krijgen en 

vinden om emoties te uiten over wat hun is overkomen. 

- Ook de sfeer die de bemiddelaar weet neer te zetten wordt opgevat als procesvariabele. Het 

gaat in dit verband ook om het vermijden van ook maar één verkeerde opmerking door de 

bemiddelaar. 

- Met name het proces rond het aanbieden en accepteren van excuses (aan beide kanten) 

moet volgens de bemiddelaars goed verlopen. 

- In de materialen van Slachtoffer in Beeld zijn diverse aanwijzingen te vinden die we als 

beoogde procesvariabelen kunnen beschouwen. De bemiddelaar moet bevorderen dat het 

onderstaande plaatsvindt en hij zet daartoe ook interventies in: 
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Dader: 

- excuses aanbieden; 

- zijn verhaal vertellen (feiten, motieven, gevolgen); 

- zicht krijgen op het effect van zijn daad op het slachtoffer; 

- vragen beantwoorden; 

- zeggen dat je je leven gaat beteren; 

- zich van een andere kant laten zien. 

Slachtoffer: 

- excuses vragen; 

- excuses ontvangen; 

- verhaal vertellen (feiten, motieven, gevolgen); 

- luisteren naar verhaal van de ander; 

- vragen stellen; 

- zien wie de dader is; 

- regie over eigen leven voor een deel terugnemen. 

Beiden: 

- de bemiddelaar laat de keuze bij de partijen maar „neemt de regie als de situatie daarom 

vraagt‟. 

 

In de handleiding is het protocol voor de slachtoffer-dadergesprekken tot in detail uitgewerkt. Hier 

vinden we een blauwdruk voor de vormaspecten (tijd, plaats, fasering, rapportage). De handleiding 

is inhoudelijk veel minder uitgebreid in termen van in te zetten interventies. Meer impliciet bevat de 

handleiding echter wel een aantal zaken die verwijzen naar de vrijwilligheid en de neutraliteit en 

meerzijdige partijdigheid van de bemiddelaar. 

 

- Bij de selectie van deelnemers wordt motiverende gespreksvoering ingezet. 

- In de beschrijving van de voorbereidingen laten de voorbeeldvragen zien dat de bemiddelaar 

op geen enkel moment wordt geacht gericht bij de dader of slachtoffer navraag te doen naar 

schuld, het aanbieden van excuses of het verwachten van vergeving. Dit wordt geheel aan 

de latere interactie tussen dader en slachtoffer overgelaten. 

- De voorbeeldvragen voor het slachtoffer-dadergesprek zelf zijn open en redelijk algemeen 

(“wat zou u een goede uitkomst van dit gesprek vinden”?), hetgeen het vorige punt 

onderstreept. Daarentegen is de agenda voor het gesprek strak georganiseerd en hebben de 

deelnemers zich aan spelregels te houden, waardoor een gelijkwaardige inbreng en 

bespreking van alle mogelijke thema‟s aan de orde kan komen. Anders gezegd: de vorm van 

het slachtoffer-dadergesprek is gericht op het garanderen van een vrije, autonome invulling 

van het herstel door de deelnemers. 
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8.4.2  Moderatoren van het proces: kenmerken bemiddelaars en de bredere context 

Bemiddelaars 

- De bemiddelaars hebben een ambivalente houding ten opzichte van de link tussen de 

slachtoffer-dadergesprekken en het strafrecht. Een deel van de bemiddelaars gaat er, naar 

uit ons onderzoek is gebleken, ten onrechte vanuit dat hun berichtgeving aan het OM geen 

invloed heeft op de besluitvorming van OM en de rechter. Zij communiceren dit ook naar het 

slachtoffer. Hier is sprake van een invloed vanuit de bredere context op het effect van 

slachtoffer-dadergesprekken. 

- De bemiddelaars zelf rapporteren in de interviews dat de persoon van de bemiddelaar het 

effect van slachtoffer-dadergesprekken kan beïnvloeden. Dat geldt eveneens voor zijn 

competentie: “De bemiddelaar moet verschillende rollen kunnen spelen, verschillende petten 

op kunnen zetten en de taal van de jongeren kennen”. 

Context 

- In de verzamelde casuïstiek komt naar voren dat een psycholoog van een PI de rol van 

bemiddelaar te veel overneemt en daardoor de werkwijze van de bemiddelaar beïnvloedt. De 

rolverwachting ten aanzien van slachtoffer-dadergesprekken in de context kan derhalve als 

mogelijke moderator worden opgevat. 

- Hissel et al. (2006) geven aan dat het in de strafmaat betrekken van de deelname door de 

dader aan slachtoffer-dadergesprekken bij het slachtoffer kan leiden tot teleurstelling. 

- Walgrave (2006, p. 12) geeft aan dat bij effectonderzoek naar slachtoffer-dadergesprekken 

de rechtskwaliteit van het proces en de uitkomsten ervan (waaronder de rechten van de 

betrokkenen, proportionaliteit van de inspanningen tot herstel van de schade, proportionaliteit 

van de sanctie) betrokken moeten worden. Deze variabelen kunnen een rol spelen als 

afhankelijke variabelen (effecten) in de context indien het slachtoffer-dadergesprek 

plaatsvindt voordat wordt gevonnist. Zij moeten echter worden opgevat als moderatoren in de 

context indien het slachtoffer-dadergesprek pas plaatsvindt nadat er is gevonnist. De plaats 

(het moment) van het slachtoffer-dadergesprek in de gehele strafrechtsketen is voor het 

betrekken van de context in het onderzoeksdesign dus van groot belang.  

- De Visie en uitwerking slachtoffer-dadergesprekken van Slachtoffer in Beeld noemt het uniek 

in Nederland in vergelijking met andere landen dat slachtoffer-dadergesprekken primair 

vanuit het perspectief van het slachtoffer worden aangeboden. Dit leidt tot een andere 

verhouding van slachtoffer-dadergesprekken ten opzichte van het strafrecht dan in andere 

landen en zorgt voor een andere positie van de dader. Met name de motivatie tot diversion 

van het strafrecht als moderator bij de dader (en daardoor zelfselectie als zwaarder storende 

factor bij effectonderzoek) lijkt hierdoor in Nederland minder aan de orde.  
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8.5   Contra-indicaties en ongewenste effecten 

 

In deze paragraaf gaan we beperkt in op mogelijke contra-indicaties van slachtoffer-

dadergesprekken. Het gaat hier om kenmerken van dader of slachtoffer of condities waaronder 

slachtoffer-dadergesprekken worden aangeboden, die als moderatoren zorgen voor het uitblijven 

van het beoogde doel van slachtoffer-dadergesprekken. Dit kan zijn omdat deze factoren de 

toepassing van slachtoffer-dadergesprekken bemoeilijken of onmogelijk maken, voor onvoldoende 

of tegengestelde effecten zorgen of voor onbedoelde bijeffecten zorgen die zo nadelig zijn voor 

dader en/of slachtoffer dat van de inzet van slachtoffer-dadergesprekken moet worden afgezien. 

 

8.5.1  Contra-indicaties 

- In hoeverre psychiatrische problematiek als contra-indicatie geldt om aan een slachtoffer-

dader gesprek te kunnen deelnemen is niet duidelijk. Bradshaw et al. (2006) geven 

bijvoorbeeld aan, zonder hierop nader in te gaan in de analyse, dat veel jongeren die 

deelnemen in een victim offender mediation (VOM) ook psychiatrische problemen hebben.  

- Huiselijk geweld is een categorie die volgens sommigen niet geschikt is voor slachtoffer-

dader gesprekken. Door Pemberton (2007) wordt gewezen op het feit dat het aanbieden van 

verontschuldiging bij huiselijk geweld vaak onderdeel uitmaakt van de geweldscyclus: daders 

zijn gewend om zich routinematig te verexcuseren na het geweld. Het is een onderdeel van 

de poging van een dader het slachtoffer (weer) onder controle te brengen.
87

 

 

8.5.2  Onbedoelde negatieve effecten 

Bij het slachtoffer  

- Volgens Walgrave (2006) is de houding van de dader cruciaal voor een slachtoffer. Hier kan 

het mis gaan: als een dader naar de mening van een slachtoffer onvoldoende 

verantwoordelijkheid neemt, kan hij teleurgesteld uit een slachtoffer-dadergesprek komen. 

Het komt in het algemeen volgens Walgrave slechts bij een kleine minderheid van 

slachtoffers voor dat ze na zo'n gesprek mentaal zelfs meer „in de nesten zitten‟ dan ervoor.  

- Pemberton et al. (2006, p. 48) wijzen erop dat bij wetenschappers en denkers de neiging 

bestaat om te weinig aandacht te hebben voor de mogelijk sterk uiteenlopende behoeften 

van slachtoffers (hij noemt dit de neiging tot een homogene notie van slachtoffers). Deze 

waarschuwing van Pemberton et al. (2006) sluit ook aan bij de gedeelde mening in ons 

expertpanel dat er altijd voldoende aandacht moet zijn voor de individuele behoeften van 

slachtoffers in een traject om in contact te komen met een dader. Als we dit vertalen naar de 
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 Overigens geeft Pemberton (2007) aan dat hij wel mogelijkheden ziet (die niet in de betreffende publicatie worden 

uitgewerkt) om onder bepaalde voorwaarden ook gevallen van huiselijk geweld voor een slachtoffer-dadergesprek in 

aanmerking te laten komen. 
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praktijk leiden we hieruit af dat negatieve effecten kunnen worden voorkomen als 

bemiddelaars zich in de praktijk altijd sterk blijven richten op wat slachtoffers en daders zelf 

uit een contact of gesprek willen halen, zonder dit voor hen in te vullen (de faciliterende rol). 

- Een risico op het optreden van negatieve effecten doet zich volgens Pemberton et al. (2006, 

p. 55) voor als verkeerd wordt begrepen hoe het slachtoffer de vergeving van de dader 

precies bedoelt. De vergeving moet door alle partijen (bemiddelaar, dader, sociale omgeving) 

worden begrepen zoals die door het slachtoffer is bedoeld. Als dit verkeerd wordt begrepen 

of ingevuld door anderen kan het voor een slachtoffer naderhand slechter uitpakken. 

Vergeving moet namelijk niet wordt verward met herstel van de relatie of met verzoening. Bij 

vergeving gaat het volgens Pemberton et al. (2006, p. 55) uitsluitend om “de bereidheid om 

afstand te doen van het recht op wrok, negatieve oordelen en onverschillig gedrag ten 

aanzien van de dader”. Dit impliceert niet automatisch herstel van de relatie, excuseert de 

dader niet en is iets anders dan verzoening. De bemiddelaar heeft de taak er al in de 

voorbereiding voor te zorgen dat iedereen hetzelfde verstaat onder de term vergeving. 

- Er moet worden opgepast met het te veel uitoefenen van druk van buitenaf op een slachtoffer 

om de dader te vergeven, omdat de druk kan worden ervaren als goedpraten of excuseren 

van het gedrag van de dader. Daarnaast moet ook worden bedacht dat juist het onthouden 

van vergeving voor een slachtoffer een positiever effect kan hebben (Pemberton et al, 2006). 

Andersom is een spijtbetuiging van de dader alleen effectief als deze als oprecht wordt 

ervaren; onoprechte spijtbetuigingen leiden doorgaans tot verontwaardiging bij een 

slachtoffer. Hierbij is van belang dat de interpretatie van oprechtheid door het slachtoffer lang 

niet altijd overeenkomt met de intentie van de dader. Pemberton et al (2006) noemen in dit 

verband de magnitude gap (perceptieverschil tussen dader en slachtoffer) als mogelijke 

oorzaak voor het feit dat in de SAJJ-experimenten van Daly in 30% van de gevallen een 

verschil van mening werd gevonden over de oprechtheid van excuses. Het ligt voor de hand 

om ook hier weer te wijzen op zorgvuldige voorbereiding door de bemiddelaar om al vooraf te 

zorgen dat dit verschil zich in een slachtoffer-dadergesprek niet voordoet ter voorkoming van 

negatieve effecten. 

- Umbreit et al. (2004, p. 288) stelt dat het van belang is om bij de beoordeling van de effecten, 

naast het slachtoffer-dadergesprek, ook rekening te houden met andere inspanningen door 

en voor het slachtoffer om compensatie te krijgen van de geleden schade. Als een poging 

strandt om schade door de dader vergoed te krijgen, kan het negatief effect hiervan op het 

slachtoffer juist worden versterkt als hij een confrontatie met de dader was aangegaan. Het is 

de vraag in hoeverre een goed verlopen gesprek achteraf nog steeds zo door een slachtoffer 

wordt beleefd als de dader vervolgens weigert geleden schade te vergoeden. 

- De bemiddelaars geven aan dat slachtoffers soms zelf expliciet voor confrontatie met de 

dader kiezen ondanks dat een bemiddelaar dit ontraadt. Het is de vraag hoever een 

bemiddelaar kan gaan bij het tegen zichzelf in bescherming nemen van een slachtoffer. 

- Een ongewenst effect dat soms optreedt, is overdreven medelijden bij het slachtoffer voor de 

dader waardoor de eigen boosheid en andere gevoelens volledig verdwijnen 

(Stockholmsyndroom genoemd door bemiddelaars). Bemiddelaars noemen voorbeelden 

waarbij slachtoffers na het gesprek opnieuw contact willen zoeken met daders. Het is de 
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vraag in hoeverre dit soort gevallen ook daadwerkelijk tot negatieve effecten voor een 

slachtoffer leidt. 

- De bemiddelaars geven aan dat het slachtoffer bang kan zijn dat een dader boos wordt 

omdat hij/zij niet wil deelnemen aan het slachtoffer-dadergesprek. 

- In de Visie en uitwerking slachtoffer-dadergesprekken van Slachtoffer in Beeld wordt op 

pagina 8 aangegeven dat het slachtoffer opnieuw gevictimiseerd kan worden bij toepassing 

van slachtoffer-dadergesprekken in een gedwongen kader (omdat de dader het gesprek 

mogelijk strategisch inzet). 

- Ten slotte noemen we een potentieel negatief effect door de huidige link met het strafproces. 

Momenteel is het in theorie mogelijk dat een dader in de rechtszaal aangeeft dat onwilligheid 

of weigering door het slachtoffer de oorzaak was van het mislukken van een traject, terwijl dit 

niet klopt. Het formulier dat bemiddelaars opsturen naar justitie bevat geen mogelijkheid de 

reden van het niet tot stand gekomen slachtoffer-dadercontact aan te geven. In hoeverre een 

dader hiervan in de praktijk misbruik maakt, is overigens niet bekend. 

Bij de dader 

In de literatuur vinden we enkele aanknopingspunten voor omstandigheden (werkings-

mechanismen) waaronder er meer kans is op negatieve effecten bij de dader. Veel minder wordt 

ingegaan op de aard van deze negatieve effecten. Meestal wordt hiernaar verwezen in termen 

mislukking van de bemiddeling of het ontbreken van een verandering in gedrag of houding bij de 

daders.  

- Fellegi (2008) vindt schaamte bij de dader een omstreden concept. Sommige 

wetenschappers menen dat shaming kan zorgen voor re-integratie, maar deze methode staat 

ter discussie en positieve effecten zijn nog niet aangetoond (het expertpanel bevestigt dit). 

Men is het wel eens over een mogelijk negatief effect van shaming, dat optreedt wanneer de 

persoon van de dader (dus niet alleen zijn gedrag) door een slachtoffer wordt afgewezen. 

Hiervoor moet worden gewaakt, want het kan de dader een criminele meesterstatus 

opleveren, meent Fellegi (2008, p. 47). In het algemeen zou voorzichtig moeten worden 

omgesprongen met het actief oproepen van gevoelens van schuld en schaamte bij de dader; 

cruciaal is dat dit wordt gevolgd door een ritueel van heracceptatie. Schuld en schaamte 

alleen dragen niet automatisch bij aan herstel en re-integratie. Het is voor een bemiddelaar in 

de voorbereidingsfase van belang om potentiële negatieve effecten te signaleren door in te 

gaan op de mogelijke angst bij daders te schande gemaakt te worden in het bijzijn van 

anderen. Om deze ongewenste effecten te voorkomen, nemen de bemiddelaars een positie 

in van neutraliteit of meervoudige partijdigheid.  

- De aanwezigheid van de ouders van de dader bij een gesprek is doorgaans goed als 

normstelling ten opzichte van het delictgedrag van de dader, het plaatst de ouders in de 

pedagogische rol. Maar als er geen sprake is van een vertrouwensrelatie tussen de dader en 

zijn ouders, is er risico op een negatieve invloed van de aanwezigheid van ouders (Weijers, 

2000).  

- Collins (2004) formuleert het falen van een slachtoffer-dadergesprek als ritueel als volgt: het 

ontbreken van een groepsgevoel, het ontbreken van groeiende emotionele energie, een vlak 
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gevoel na het gesprek. Dit zijn enkele indicatoren die op een mislukking kunnen duiden, 

maar die gaan over het proces en we weten daarmee nog niet wat de negatieve effecten zelf 

kunnen zijn.  

- Vanuit de defiance theory kan worden voorspeld dat daders, aan wie door personen die zij 

niet vertrouwen, wordt verteld dat ze zich immoreel hebben gedragen, zich in de toekomst 

eerder meer dan minder crimineel zullen gaan gedragen (Sherman en Strang 2007, p. 74 

e.v.). Deze daders zijn allergisch voor kritiek. We kunnen hieruit afleiden dat het van belang 

is in de voorbereiding voldoende aandacht te hebben voor de vertrouwensrelatie tussen 

bemiddelaar en dader. Ook Pemberton et al. (2006) wijzen op mogelijk negatieve effecten op 

de dader die zich na een slachtoffer-dadergesprek kunnen voordoen als de relatie tussen 

dader en bemiddelaar niet goed is. In zowel de interviews als het groepsgesprek met 

bemiddelaars wordt dit aspect ook sterk benadrukt. Er moet eerst vertrouwen zijn voor een 

gesprek doorgang kan vinden. 

 

8.6  Meetbaarheid  

8.6.1  Inleiding 

Op basis van de vorige paragrafen is duidelijk dat het nodig is om bij effectonderzoek naar 

slachtoffer-dadergesprekken rekening te houden met het volgende: 

1. Bij de onafhankelijke variabele dient nagedacht te worden over de gekozen modaliteit en het 

moment van deze keuze. 

2. Bij de keuze voor afhankelijke variabelen spelen naast de effecten op slachtoffer en dader 

ook mee: de interactie tussen beiden, de sociale omgeving, de maatschappelijke context en 

de gewenste randvoorwaarden.  

3. Er zijn moderatoren aanwijsbaar bij dader, slachtoffer, bemiddelaar en context.  

4. Er zijn meerdere werkingsmechanismen voorstelbaar. Het door ons ontworpen 

veranderingsmodel is voorlopig en moet nog in onderzoek worden getoetst. 

5. Ook is duidelijk dat procesvariabelen een grote impact kunnen hebben op de beoogde 

resultaten.  

6. De factor tijd is van belang voor het onderzoeksdesign: er zijn momenten en fasen tijdens het 

gehele proces van slachtoffer-dadergesprekken die afzonderlijke effectonderzoeken mogelijk 

maken (bijvoorbeeld een keuze voor alleen het voortraject). 

Er doen zich bij het meten van effecten van slachtoffer-dadergesprekken diverse mogelijke 

meetproblemen voor. Sommige meetproblemen hebben betrekking op alle effecten en 

werkingsmechanismen, andere treden alleen op als het gaat om specifieke effecten.  

We geven eerst weer wat het expertpanel beschouwt als uitgangspunt en context van het 

onderzoek. 
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Uitgangspunt en context voor het onderzoek volgens het expertpanel  

Het expertpanel stelt vast dat het gesprek tussen slachtoffer en dader, het face-to-facecontact, de 

focus van het onderzoek moet zijn.  

Ook stelt het expertpanel vast dat wij er ons van bewust moeten zijn dat de afhankelijke variabelen 

deels politiek of penologisch gemotiveerd kunnen zijn. Het panel ziet bemiddeling als een 

tussenkomst, waarbij mensen een gesprek met elkaar aangaan. De vraag is voor wie deze 

interventie is bedoeld, wie intervenieert en wie de eigenaar is. Onderzoek hieromtrent is niet 

waardevrij. Er zijn meerdere selecties mogelijk: context van dader, slachtoffer, opdrachtgever, 

overheid. Elke selectie is eenzijdig. Het gaat om een breed kader, waarbij veel factoren van invloed 

zijn. Als principe geeft het panel mee dat slachtoffer-dadergesprekken moeten worden bezien of 

onderzocht vanuit het de uitgangspunten van de minister van Justitie: in Nederland worden de 

slachtoffer-dadergesprekken als slachtoffervoorziening ingezet. Er kan volgens de experts niet 

gesproken worden van een therapeutische inzet en ook niet van een recidivebeperkende inzet. Wat 

betreft dit laatste: op basis van onderzoek in desistance studies stellen wij dat het meten van 

(afname van) recidive in effectonderzoek wel kan worden overwogen.  

Ook benadrukt het expertpanel dat de individuele verwachtingen vooraf en de evaluatie ervan door 

betrokkenen zelf achteraf belangrijk zijn om in een effectevaluatie een plek te geven. En dan niet, 

stelt het expertpanel, in een voorgestructureerde meting, maar door er open naar te vragen.  

Verder wordt de wens te kennen gegeven zoveel mogelijk aan te sluiten bij het lopende onderzoek 

van Slachtoffer in Beeld. 

 

8.6.2  Keuze en operationalisatie van begrippen 

1.  Tevredenheid 

McCold (2004) laat in zijn overzichtsstudie over een periode van 30 jaar zien dat tevredenheid van 

betrokkenen in evaluaties op zeer uiteenlopende wijze wordt geoperationaliseerd.
88

 Verder doet 

McCold de suggestie om de oriëntatie van een interventie (dadergericht of slachtoffergericht) te 

meten door de mate van tevredenheid van beide partijen met elkaar te vergelijken. In zijn 

overzichtsstudie laat hij zien dat het merendeel van de onderzochte interventies in redelijk gelijke 

mate slachtoffer- en dadergericht is.  

Maar gezien het vrij algemene karakter zou hierop ons inziens niet te sterk de nadruk moeten 

liggen. Ook is in het expertpanel aangegeven dat slachtoffer-dadergesprekken inmiddels voldoende 

zijn doorontwikkeld om meer dan alleen tevredenheid te kunnen onderzoeken. We kunnen hieraan 

toevoegen dat de verwachting vanuit eerdere onderzoeken van grote tevredenheid onder 

slachtoffers ook te weinig specifieke informatie zou toevoegen. We willen weten waarover ze 

tevreden zijn en in hoeverre sprake is van bestendige effecten. Hieruit komt voort dat de 
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 Tevredenheid is in de door McCold (2004) onderzochte projecten gemeten aan de hand van tevredenheid met de 

behandeling van de zaak, tevredenheid met de uitkomst, tevredenheid met de bemiddelaar, fairness van respectievelijk 

proces en uitkomst, neutraliteit van de bemiddelaar. Dit gebeurde aan de hand van de volgende vragen: ben je blij dat je 

hebt deelgenomen, zou je weer deelnemen, zou je het aanraden aan anderen? Zie voor de exacte vraagformulering McCold 

(2004). 
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tevredenheid specifiek moet worden ingevuld en dat dit niet alleen vlak na het gesprek wordt 

gemeten, maar na enige tijd opnieuw (zie verderop). 

 

2. Recidive 

Het meten van recidive kan op verschillende manieren. Eerder hebben we al genoemd (naar 

aanleiding van Shapland, 2008) het onderscheid tussen frequentie, kans en ernst. Verder kan 

worden gekeken naar het opnieuw verdacht zijn van een delict (brede definitie) of naar recidive in 

de vorm van al dan niet veroordeeld worden (smalle definitie). Nugent (2003, p. 163) argumenteert 

dat een smalle of brede definitie van invloed is op de grootte van het gevonden effect en dat 

daarom additionele manieren nodig zijn om recidive te meten, zoals een zelfrapportage 

(bijvoorbeeld de Child Behaviour Checklist) of door het raadplegen van nog een andere bron, naast 

de registraties van politie en justitie. Het kan voorkomen dat bij gebruik van de brede definitie de 

recidive wordt overschat. 

 

3. De vier domeinen 

In het door ons voorgestelde veranderingsmodel onderscheiden we een cognitief, emotioneel, 

moreel en zelfbeeld-domein, waarop de slachtoffer-dadergesprekken kunnen aangrijpen. 

Effectonderzoek richt zich op het vaststellen van de veranderingen in deze domeinen bij dader en 

slachtoffer.  

 

4. Reikwijdte 

Hoe kan de reikwijdte van een herstelgerichte interventie worden gemeten? McCold (2004) doet op 

basis van zijn metastudie die een periode van 30 jaar beslaat hiervoor een suggestie. Hij meent dat 

de berekening van een service delivery rate zicht geeft op de geografische reikwijdte. Deze kan 

worden berekend door het aantal uitgevoerde interventies te delen op de totale populatie in het 

daadwerkelijk bereikte gebied. Het aantal uitgevoerde trajecten per 10.000 inwoners is het kengetal 

dat een vergelijking tussen verschillende landen of gebieden mogelijk maakt (McCold, 2004, p. 2). 

 

8.6.3  Constructie van een controlegroep 

Walgrave (2006) constateert als belangrijkste methodisch probleem bij evaluatieonderzoek van 

herstelrechtelijke praktijken, dat resultaten lastig zijn toe te schrijven aan alleen de interventie. De 

simpele vaststelling dat de situatie of problematiek na de behandeling is verbeterd, toont nog niet 

overtuigend aan dat de interventie succesvol is. Daarvoor is een experimentele of minstens een 

quasi-experimentele onderzoeksopstelling met een controlegroep nodig. Het betrekken van een 

controlegroep is alleen van belang voor uitkomsten die niet gaan over tevredenheid met het proces.  

Het werken met een controlegroep wordt in onderzoek naar herstelrechtelijke praktijken nog maar 

relatief korte tijd gedaan en lang niet bij elke evaluatie. McCold (2004) vond onder 552 studies er 

slechts twee met een controlegroep. Als wel werd gewerkt met een controlegroep verschilt deze 

vaak op een aantal punten duidelijk van de experimentele groep (McCold, 2004, p. 10). In veel van 

de door ons bestudeerde metastudies wordt kritiek verwoord op het gebruik van drop-outs van een 

interventie of programma voor het inrichten van controlegroepen. Er zijn dan al systematische 
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verschillen tussen beide groepen aanwezig, die het optreden van effecten verschillend modereren. 

De controlegroep mag dus zeker niet uit onwilligen bestaan en dit is van nog groter belang dan 

randomisering (zie hieronder). De intent-to-treat variable is cruciaal, zo betogen Landenberger en 

Lipsey (2005, p. 471). 

 

Bradshaw et al. (2006) en Latimer et al. (2001) doen daarom de aanbeveling om de bereidwilligheid 

van daders voorafgaand aan het aanbieden van de interventie te meten. Er kan dan zowel onder 

degenen die uiteindelijk deelnemen, als bij degenen bij wie het traject geen doorgang vindt, 

onderscheid worden gemaakt in gemotiveerde, minder gemotiveerde en ongemotiveerde daders. In 

de controlegroep kan als alternatief gekozen worden voor de uitvoering van een minimale variant 

(een brief), waarbij dus geen gesprek wordt voorbereid en uitgevoerd. Op deze manier worden 

twee groepen geconstrueerd van wie ten minste de bereidheid gelijk is en zo wordt de 

vergelijkbaarheid van daders in de onderzoeksgroep en de controlegroep vergroot (Latimer et al., 

2001, p. 17). Het is ook mogelijk om bij een controlegroep van daders aan wie de interventie 

überhaupt niet is aangeboden de motivatie op dezelfde wijze te peilen. Daarbij kan de onderzoeker 

de in-principe-bereidheid bij de controlegroep achteraf controleren. Voor optimale vergelijkbaarheid 

moet deze in-principe-bereidheid ook worden nagegaan bij de wederpartij. 

 

Random assignment is moeilijk realiseerbaar omdat het op ethische bezwaren stuit: je kunt niet 

sommige personen wel en anderen niet verwijzen naar een interventie waarvan je verwacht dat 

deze voor beiden nuttig kan zijn. Voor effectonderzoek naar slachtoffer-dadergesprekken kan 

daarom het beste worden gewerkt met een quasi-experimentele methode waarbij voor de 

controlegroep wordt geput uit een groep personen die de interventie niet aangeboden kreeg, maar 

hiertoe wel bereid was. 

 

Een probleem dat hiermee ook wordt opgelost, is dat het uitgangspunt van vrijwillige medewerking 

zorgt voor zelfselectie (Walgrave, 2006, p. 11; Bradshaw et al. (2006); Latimer et al., 2005/2001). 

Bradshaw et al. (2004) rapporteren in een meta-analyse naar de effecten van victim-offender 

mediation (VOM)
89

 een vermindering van recidive bij jeugdige delinquenten. Op basis van 15 

studies werd een reductie van recidive gevonden met 34 procent. Maar deze en analoog hieraan 

veel andere uitkomsten zijn niet zo gemakkelijk te duiden, aangezien het deelname op vrijwillige 

basis betreft. Een dader bepaalt in grote mate zelf of hij wel of niet meedoet, er is dus sprake van 

zelfselectie. En als de recidive lager ligt onder daders die deelnemen dan onder andere, wellicht 

minder gemotiveerde daders die niet deelnemen, dan betekent dit niet automatisch dat de 

interventie zelf geleid heeft tot minder recidive. Latimer et al. (2001) wijzen in dit verband op een 

onderzoek van McCold en Wachtel waarin zij laten zien dat de lagere recidive bij herstelrechtelijke 

interventies zelfs volledig voor rekening kwam van de bereidheid van daders hieraan deel te nemen 

(recidive 48% versus 20%).
90

 
91

 

                                                   
89

 Victim Offender Mediaton is een ontmoeting tussen het slachtoffer en dader gefaciliteerd door een bemiddelaar. 

Slachtoffer-dadergesprekken vallen dus onder deze herstelrechtelijke modaliteit.  

90
 Dit wordt nog versterkt doordat controlegroepen soms uit drop-outs bestaan, zie ook elders in dit hoofdstuk. 
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8.6.4  Overige aandachtspunten bij het uitvoeren van een effectstudie 

Controleren voor risicofactoren 

Om daadwerkelijk het optreden van bepaalde effecten, waaronder mogelijk een lagere recidive, aan 

te tonen is het van belang te controleren voor bepaalde risicofactoren. Er is in de metastudies 

opvallend genoeg weinig aandacht voor dit methodologisch aspect, maar enkele risicofactoren 

worden wel genoemd. We kunnen hierbij denken aan eerdere delicten en aard en ernst van deze 

delicten (Bradshaw et al., 2006) 
92

, maar ook de persoonlijke leefsituatie, werksituatie, drank- of 

drugsgebruik en het voorkomen van psychische problemen. Voor het meten hiervan noemen we 

twee instrumenten die succesvol zijn toegepast. Bonta (2002) gebruikt het Manitoba‟s offender 

classification instrument met in totaal 15 items. Hiermee wordt gecontroleerd voor onder meer 

drank- en drugsgebruik, eerdere delicten of veroordelingen en werkloosheid.
93

 Sherman en Strang 

(2007) wijzen op het instrument OGRS2-scale dat Miers in dit kader heeft gebruikt.
94

 Bradshaw et 

al. (2006)
95

 geven aan dat ter controle de CBCL (Child Behaviour Checklist) kan worden gebruikt. 

Ook menen ze dat andere zelfrapportage-instrumenten gebruikt moeten worden en dat soms 

meerdere informatiebronnen gecombineerd moeten worden (zogenaamde multi-informant 

approaches).  

Op basis van scores op interveniërende risicofactoren kan matching van subjecten in onderzoeks- 

en controlegroep worden toegepast. Op deze manier is door Bonta (2002) gecontroleerd voor de 

hiervoor genoemde risicofactoren. Belangrijk is de opmerking van Bonta (2002) dat het voor goede 

vergelijkbaarheid van belang is te weten of de subjecten in de controlegroep niet contra-

geïndiceerd zijn voor de interventie. Met andere woorden: het moet zo zijn dat ze de interventie 

aangeboden hadden kunnen krijgen.
96

  

 

Meetperiode 

In een effectstudie is het noodzakelijk een vrij lange periode te nemen waarover mogelijke effecten 

worden gemeten. Om de noodzaak te benadrukken wijzen Bradshaw et al. (2005, p. 95) op een 

studie van Niemeyer en Schichor uit 1996, die aantoont dat een effectgrootte van 0,59 op recidive 

                                                                                                                                                           
91

 Los van het meetprobleem is de zelfselectie van daders en slachtoffers voor de interventie zelf geen probleem. Wie als 

dader of slachtoffer gemotiveerd kiest voor een slachtoffer-dadergesprek (of voor welke therapie dan ook, indien passend), 

zal immers waarschijnlijker tot herstel komen dan minder of niet gemotiveerde deelnemers. Sterker, ongemotiveerdheid is 

een contra-indicatie, omdat slachtoffer-dadergesprekken plaatsvinden op basis van vrijwilligheid.  

92
 In evaluaties wordt meestal alleen gekeken naar de aard van het delict dat tot de interventie leidt. Een notoire 

geweldpleger die aan de interventie deelneemt vanwege een diefstal wordt zo in feite gezien als pleger van (een) 

vermogensdelict(en). 

93
 In het artikel is slechts summier informatie vermeld over deze controlevariabelen. 

94
 Wellicht dat de NICE-standaard, die in het Jerry Lee Program van Sherman en Strang (2005) is opgezet om 

methodologische waarborgen in evaluaties in te bouwen, nog aanvullende aanknopingspunten of instrumenten geeft. 

95
 Bradshaw (2005, p. 19) geeft ook aan dat het design van een effectonderzoek het mogelijk moet maken te laten zien wat 

werkt voor welke groepen. 

96
 Hij geeft terecht aan dat dit in de praktijk niet gemakkelijk te realiseren zal zijn.  
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na een jaar verminderde tot 0,00 na twee jaar. Latimer et al. (2001) adviseren om op langere 

termijn te meten, bijvoorbeeld na zes maanden. In de meeste metastudies worden voor het meten 

van recidive veel langere periodes aangehouden tot twee of zelfs vier jaar na de interventie. 

Bazemor en Schiff (2005, in Walgrave, 2006) stellen dat bij effectonderzoek naar slachtoffer-

dadergesprekken immediate, intermediate en long-term outcomes moeten worden onderscheiden. 

Walgrave voegt toe dat binnen het gehele proces van slachtoffer-dadergesprekken ook fasering 

aangebracht kan worden waardoor tussentijdse doelen die van groot belang zijn voor een 

succesvol verder verloop, als afhankelijke variabelen gemeten kunnen worden. In eigen 

terminologie zouden we dit interim-outcomes noemen.  

Toch zien we in enkele casestudies terug dat betrokkenen (let wel: het gaat zowel om daders als 

slachtoffers) na een gesprek weer verder kunnen met hun leven. Dit betekent dat betrokkenen 

soms wel overmatig in beslag genomen werden of worden door wat er is gebeurd. Wellicht dat het 

meer voor de hand ligt in een effectonderzoek te focussen op voorliggende uitkomsten zoals het 

voldoen aan de behoefte van betrokkenen om informatie te krijgen, dingen duidelijk en vragen 

beantwoord te krijgen. Ook hier geldt weer dat aan het effect verbeterd psychisch functioneren de 

uitkomst voorafgaat dat betrokkenen antwoord hebben gekregen op de vragen rondom het delict 

waarmee ze kampten. Door beide aspecten, verbeterd psychisch functioneren en verkregen 

antwoorden op vragen over het delict, te betrekken in een effectonderzoek kan worden nagegaan 

op welk niveau effecten optreden en of ze met elkaar in verband staan. 

 

Het expertpanel geeft de volgende twee opties voor de inrichting van een effectonderzoek. Deze 

opties zijn gebaseerd op het feit dat er in Nederland, behalve tevredenheidsonderzoek, nog 

nauwelijks onderzoek is gedaan naar de effecten van slachtoffer-dadergesprekken. Bij beide 

alternatieven adviseren de experts om ook de programma-integriteit vast te stellen.  

1. Omdat moderatoren in de doelgroep van grote invloed kunnen zijn op de te bereiken effecten, 

is de eerste mogelijkheid een precisie-onderzoek. Daarbij wordt gekozen voor een duidelijk 

afgebakende en specifieke onderzoeksgroep (bijvoorbeeld: jeugd, geweldsdelicten, vooraf 

geen bekendheid van slachtoffer met dader, dader is first offender). Deze groep dient vrij lang 

te worden gevolgd om bijvoorbeeld na zes maanden en na één jaar uitkomsten te kunnen 

meten. Daarbij is naast het psychisch functioneren ook het sociaal functioneren (schoolgang, 

werk, vrienden) een interessante uitkomstcategorie.  

2. Ten tweede kan een kleinschalig onderzoek worden opgezet naar korte-termijneffecten van een 

slachtoffer-dadergesprek bij zowel slachtoffer als dader. Een soort tevredenheidsonderzoek 

met open vragen over verwachtingen, ervaringen en beleving van betrokkenen geniet de 

voorkeur. Daarbij kunnen ook aan de hand van vastgestelde criteria voor herstelbemiddeling de 

ervaringen van betrokkenen gemeten worden:  

- Alle partijen komen aan het woord. 

- Iedereen behandelt elkaar met respect. 

- Legitimiteit: rechtvaardigheid van het proces. 

- Manier van bejegening: men voelt zich erkend.  

- Er moet impact kunnen uitgaan van de verklaring van het slachtoffer, het excuus van de 

dader en de vergeving; er moet serieus naar de partijen worden geluisterd.  
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Daarbij gaat het niet alleen om criteria voor het gesprek zelf, maar het expertpanel benadrukt 

dat ook in het voortraject van het slachtoffer-dadergesprek moet worden gemeten. Deze fase 

brengt al veel teweeg bij de deelnemers en de bemiddelaars moeten ook dan basale 

voorwaarden voor deelnemers scheppen (interim-outcomes).  

 

8.6.5  Onderzoek naar werkingsmechanismen 

Vanwege de complexiteit en verschillende invalshoeken van slachtoffer-dadergesprekken kunnen 

verschillende mechanismen en uitkomsten worden gemeten. Om vooraf hypotheses op te stellen 

en effecten op gestructureerde wijzen te meten, kan een zogenoemde CMO-configuratie (Pawson 

en Tilley, 1997) als structuur worden gebruikt. In deze configuratie gaan onderzoekers ervan uit dat 

de veronderstelde (werkings)mechanismen (M) in een specifieke context (C) tot uitkomsten of 

outcomes (O) leiden: C+M=O. Op basis van verwachtingen van betrokkenen over slachtoffer-

dadergesprekken kunnen folk theories over de werkzame mechanismen worden verzameld en op 

gestructureerde wijze in een CMO-schema worden verwerkt. Dat geldt ook voor het door ons 

ontwikkelde veranderingsmodel. Een voorlopig CMO-schema op basis van ons model staat in 

bijlage 5 weergegeven.  

 

8.7 Samenvatting en conclusies 

 

In dit hoofdstuk hebben we de mogelijkheden verkend voor de opzet, inhoud en reikwijdte van 

onderzoek naar de effecten van slachtoffer-dadergesprekken. Na een korte theoretische introductie 

van de verschillende relevante typen variabelen en mechanismen hebben we om te beginnen 

vastgesteld dat het slachtoffer-dadergesprek zelf de onafhankelijke variabele is. In deze 

slotparagraaf geven we een samenvatting aan de hand van de gestelde vragen met betrekking tot 

de mogelijkheden voor effectonderzoek. Voor de beantwoording van deze vragen hebben we 

Nederlandse en buitenlandse literatuur bestudeerd, experts geraadpleegd, interviews gehouden 

met bemiddelaars en informatie gebruikt uit de verzamelde casestudies. De buitenlandse literatuur 

heeft betrekking op alle herstelrechtelijke modaliteiten, dus niet alleen op de het slachtoffer-

dadergesprek. 

 

Welke effecten kunnen op papier worden bereikt? 

We hebben een groot aantal mogelijke afhankelijke variabelen besproken. Eerst hebben we 

uitvoerig de effecten behandeld die in (buitenlands) empirisch onderzoek zijn gerapporteerd. Bij het 

slachtoffer gaat het daarbij om een toename van tevredenheid, een afname van angst, woede en 

trauma, en een betere informatiepositie. Bij de dader betreft het een verminderde kans op recidive, 

het beter nakomen van afspraken en een grotere ervaren rechtvaardigheid van het proces. Daarna 

hebben we aandacht besteed aan een groot aantal nog niet onderzochte mogelijke effecten die in 

de literatuur besproken worden of die bemiddelaars vanuit hun eigen praktijkervaringen 

rapporteren. Ook mogelijke veranderingen in de strafcultuur als effect van slachtoffer-

dadergesprekken hebben we besproken. 
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Om de grote hoeveelheid afhankelijke variabelen die we op deze manier geïdentificeerd hebben, 

verder te ordenen, hebben we verschillende dimensies onderscheiden. Ten eerste maakten we een 

indeling van effecten van slachtoffer-dadergesprekken op vier verschillende niveaus: het 

slachtoffer, de dader, de directe sociale omgeving van slachtoffer en dader, en de samenleving met 

inbegrip van de strafcultuur. Ten tweede hebben we de effecten op slachtoffer en dader 

ondergebracht in vier domeinen, te weten het cognitieve, het emotionele en het morele domein en 

het domein van het zelfbeeld. Ten slotte hebben we onderscheid gemaakt tussen interim, 

immediate, intermediate en lange-termijnuitkomsten. Op verschillende tijdstippen binnen het proces 

(interim: aanmelding, selectie, voorbereiding en het gesprek zelf) en kortere en langere tijd na 

afloop van het proces (immediate, intermediate, lange-termijn) kunnen verschillende uitkomsten van 

slachtoffer-dadergesprekken op de voorgrond treden.  

Modererende variabelen bepalen de richting of de kracht van de uitkomsten van slachtoffer-

dadergesprekken. Het gaat om relatief stabiele of onveranderlijke kenmerken zoals leeftijd van de 

dader, zwaarte en type van het delict of impact van het delict op het slachtoffer. Ook de mate van 

vrijwilligheid en de motivatie om deel te nemen aan een slachtoffer-dadergesprek, de mate waarin 

de deelnemers een open houding hebben ten opzichte van elkaar, eventueel aanwezige 

onderliggende problematiek bij de deelnemers en de manier waarop de strafketen het slachtoffer-

dadergesprek beïnvloedt, kunnen gezien worden als moderatoren.  

 

Mediatoren zijn variabelen die tijdens het proces van slachtoffer-dadergesprekken een rol spelen 

en een verklaring vormen voor het optreden van effecten. Het gaat om kenmerken van dader en 

slachtoffer die beïnvloed worden door de slachtoffer-dadergesprekken, aangrijpingspunten die bij 

de deelnemers veranderingen op het cognitieve, emotionele, morele domein en het 

zelfbeelddomein teweegbrengen. Samenvattend veronderstellen we dat het verhelderen van de 

gebeurtenis zelf tijdens het slachtoffer-dadergesprek aanleiding is voor nieuwe beeldvorming over 

de gebeurtenis en in die zin een mediator is voor cognitief herstel. Het opnieuw beleven van oude 

negatieve emoties en het ervaren van nieuwe positieve emoties bevorderen het emotionele herstel. 

De ervaring van veiligheid, respect en vrijwilligheid medieert het herstel van het zelfbeeld. En het 

moreel herstel ten slotte, wordt gemedieerd door het aanbieden van de contactmogelijkheid aan het 

slachtoffer, de confrontatie tussen slachtoffer en dader en het excuus van de dader gevolgd door 

vergeving door het slachtoffer.  

 

Welke mechanismen spelen een rol bij het bereiken van effecten? 

Achtereenvolgens hebben we de werkingsmechanismen beschreven die veranderingen teweeg 

kunnen brengen bij het slachtoffer, bij de dader en bij beiden. Verduidelijking door de dader van de 

oorzaken van het misdrijf kan eventuele misattributies bij het slachtoffer wegnemen en dit kan 

vervolgens leiden tot vergroting van de ervaren controle en een vermindering van angst bij het 

slachtoffer. Verder kan het ervaren van procedurele rechtvaardigheid er bij slachtoffers voor zorgen 

dat zij in staat zijn tot vergeving. Bij de dader kan een re-integratieve attitude, samen met een re-

integratieve bereidheid bij de omgeving, als werkingsmechanisme beschouwd worden voor het 

bereiken van gewenste effecten. Ten slotte zorgt het slachtoffer-dadergesprek als ritueel bij zowel 

slachtoffer als dader voor herstel van opgelopen schade. 
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De relaties tussen onafhankelijke en afhankelijke variabelen en werkingsmechanismen 

presenteerden wij in een veranderingsmodel waarin ook de onderlinge verbindingen aangegeven 

zijn tussen de mediatoren op de vier onderscheiden domeinen (cognitie, emotie, moraliteit, 

zelfbeeld) bij zowel slachtoffer als dader. Slachtoffer-dadergesprekken grijpen aan op deze 

mediatoren door het kweken van wederzijds begrip, het tot rust komen door expressie en 

erkenning, het recht doen via excuus en vergeving, en het zelfvertrouwen krijgen door beïnvloeding 

van de ander. Dit leidt tot effecten op de vier domeinen.  

 

Welke procesvariabelen en instrumentele randvoorwaarden zijn van belang? 

Wat er precies tijdens slachtoffer-dadergesprekken gebeurt, wordt duidelijk door het vaststellen van 

relevante procesvariabelen. Het gaat hier om de manier waarop bemiddelaars de methode 

slachtoffer-dadergesprekken uitvoeren. Als belangrijkste procesvariabelen onderscheidden we 

voldoende uniformiteit in uitvoering, tevredenheid bij de deelnemers over de procedure en het 

tijdsverloop tussen het moment waarop het traject van slachtoffer-dadergesprekken aanvangt en 

het delict. Randvoorwaarden zijn voldoende gekwalificeerde bemiddelaars, onafhankelijkheid en 

onpartijdigheid van bemiddelaars, goede en tijdige informatie aan de deelnemers en 

vertrouwelijkheid. 

 

Welke contra-indicaties en onbedoelde neveneffecten zijn er voor het behalen van effecten? 

Als contra-indicaties kunnen gelden psychiatrische problematiek bij de deelnemers en huiselijk 

geweld als delictcategorie. Slachtoffer-dadergesprekken kunnen onbedoeld ook ongewenste 

effecten hebben. Het slachtoffer kan teleurgesteld zijn door de houding van de dader of door zijn 

weigering geleden schade te vergoeden of excuses aan te bieden. Ook kan een slachtoffer 

overdreven medelijden hebben met de dader of opnieuw gevictimiseerd worden indien de dader 

niet uit eigen vrije wil meedoet aan het slachtoffer-dadergesprek. De bestaande link met het 

strafproces kan zorgen voor het onbedoelde effect dat een dader in de rechtszaal ten onrechte het 

niet tot stand komen van een slachtoffer-dadergesprek wijt aan onwilligheid bij het slachtoffer. Bij 

de dader noemden we als mogelijke negatieve bijeffecten het door het slachtoffer afwijzen van de 

persoon van de dader in plaats van zijn gedrag, de aanwezigheid van ouders waarmee geen 

vertrouwensband is en het ontbreken van een vertrouwensband met de bemiddelaar. 

 

In hoeverre zijn de besproken effecten empirisch meetbaar en op welke wijze? 

Op basis van het voorgaande hebben wij een aantal effecten voorgesteld die onderzocht kunnen 

worden. Het betreft effecten op het gebied van tevredenheid bij slachtoffers en recidive bij daders, 

effecten op de vier onderscheiden domeinen bij slachtoffers en daders (cognitie, emotie, moraliteit, 

zelfbeeld), en de geografische reikwijdte slachtoffer-dadergesprekken. Tevredenheid moet 

voorafgaand aan het onderzoek nader gespecificeerd worden en bovendien in het onderzoek 

herhaald gemeten worden. Bij recidive kan het gaan om het meten van de frequentie, kans en 

ernst, en het opnieuw verdacht dan wel veroordeeld worden. Behalve zelfrapportage kan 

gebruikgemaakt worden van registraties van politie of justitie. Effectonderzoek met betrekking tot de 

vier domeinen dient gericht te zijn op het vaststellen van veranderingen in deze domeinen bij 
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slachtoffers en daders. De geografische reikwijdte ten slotte kan gemeten worden aan de hand van 

gegevens over de totale populatie in een bepaald gebied. 

Om zeker te weten dat gevonden effecten daadwerkelijk toe te schrijven zijn aan de slachtoffer-

dadergesprekken, is een opzet met een onderzoeksgroep en een controlegroep noodzakelijk. 

Onderzoeksgroep en controlegroep moeten zodanig zijn samengesteld dat ze goed vergelijkbaar 

zijn en dus bijvoorbeeld niet verschillen in hun bereidwilligheid om deel te nemen aan een 

slachtoffer-dadergesprek. Verwacht mag worden dat dit op ethische problemen oplevert. Dit dient 

nader te worden onderzocht. 

In het onderzoek dienen voorts risicofactoren als (aard en ernst van) eerdere delicten, drank- of 

drugsgebruik of psychische problemen gecontroleerd te worden. Hiervoor zijn verschillende 

instrumenten beschikbaar op basis waarvan proefpersonen uit onderzoeksgroep en controlegroep 

gematcht kunnen worden. Effecten dienen na een vrij lange periode, bijvoorbeeld na zes maanden, 

gemeten te worden. Meting kan ook op verschillende tijdstippen plaatsvinden, bijvoorbeeld tijdens 

het traject (interim-uitkomsten), direct na (immediate) het traject, enige tijd na (intermediate) het 

traject en op de lange termijn.  

 

Op basis van de verzamelde informatie in dit hoofdstuk concluderen wij dat het opzetten en 

succesvol uitvoeren van een onderzoek naar de effecten van slachtoffer-dadergesprekken in 

principe mogelijk is. Er zijn enkele opties gegeven voor de inrichting van een effectonderzoek 

waarbij ook aandacht moet worden besteed aan de programma-integriteit. Deze opties zijn 

gebaseerd op het feit dat er in Nederland, behalve tevredenheidsonderzoek, nog nauwelijks 

onderzoek is gedaan naar de effecten van slachtoffer-dadergesprekken  

- Omdat moderatoren in de doelgroep van grote invloed kunnen zijn op de te bereiken 

effecten, is de eerste mogelijkheid een precisie-onderzoek. Daarbij wordt gekozen voor een 

duidelijk afgebakende en specifieke onderzoeksgroep (bijvoorbeeld: jeugd, geweldsdelicten, 

vooraf geen bekendheid van slachtoffer met dader, dader is first offender). Deze groep dient 

vrij lang te worden gevolgd om bijvoorbeeld na zes maanden en na één jaar uitkomsten te 

kunnen meten.  

- Ten tweede kan een kleinschalig onderzoek worden opgezet naar korte-termijneffecten van 

een slachtoffer-dadergesprek bij zowel slachtoffer als dader. Een soort 

tevredenheidsonderzoek met open vragen over verwachtingen, ervaringen en beleving van 

betrokkenen geniet de voorkeur. Daarbij kunnen ook aan de hand van vastgestelde criteria 

voor herstelbemiddeling de ervaringen van betrokkenen gemeten worden. Daarbij gaat het 

niet alleen om criteria voor het gesprek zelf, maar ook voor het voortraject Deze fase brengt 

al veel teweeg bij de deelnemers en de bemiddelaars moeten ook dan basale voorwaarden 

voor deelnemers scheppen (interim-outcomes).  

 

Wij hebben voorgesteld om bij het opstellen van hypothesen en het gestructureerd meten van 

effecten uit te gaan van een zogenoemde CMO-configuratie, waarbij geldt dat de veronderstelde 

werkingsmechanismen (M) in een specifieke context (C) leiden tot outcomes (O), dus C+M=O. Wij 

hebben aan het eind van het hoofdstuk een voorlopig CMO-schema opgesteld, gebaseerd op het 

door ons gepresenteerde veranderingsmodel. 
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Bijlage 1 Geraadpleegde bronnen voor deskresearch 

Document Implementatie 

algemeen 

Implementatie 

werkproces 

Plan van aanpak implementatie en subsidieaanvraag Slachtoffer-

dadergesprekken; november 2006 

xx xx 

Jaarverslag Slachtoffer-dadergesprekken 2007 xx  

Jaarverslag Slachtoffer-dadergesprekken 2008 xx  

Jaarplan Slachtoffer-dadergesprekken 2008 xx  

Jaarplan Slachtoffer-dadergesprekken 2009 xx  

Subsidie aanvraag 2009 xx  

Visie en uitwerking Slachtoffer-dadergesprekken; april 2008 xx  

Handleiding Slachtoffer-dadergesprekken voor bemiddelaars; januari 2009  xx 

Handleiding Slachtoffer-dadergesprekken voor bemiddelaars. Versie augustus 

2009 (concept) en versie december 2009 

 xx 

Bemiddeling bij incestzaken (protocol)  xx 

Handleiding Echt Recht- conferenties; Eigen Kracht Centrale; 2005  xx 

Werkprocessen aanmelding en uitvoering slachtoffer-dadergesprekken; april 

2008 

xx xx 

Handboek interne instructies & protocollen voor bemiddelaars. Versie augustus 

2009 en versie december 2009 

 xx 

Ondertekend document afspraken netwerkpartners xx xx 

Nieuwsbrieven Slachtoffer-dadergesprekken xx  

Verslagen regionale intervisiebijeenkomsten xx xx 

Verslagen monitorgroep en implementatiegroep xx  

Inwerkrichtlijn Nieuwe Freelancers SiB; juli 2009  xx 

Functieprofiel Bemiddelaar met vast dienstverband  xx 

Functieprofiel Bemiddelaar SiB; juni 2009  xx 
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Bijlage 2 Overzicht casestudies 

 

 

                                                   
97

 Alleen voortraject en intakefase uitgevoerd. Slachtoffers wilden wachten tot na de zitting om duidelijkheid te krijgen over 

de feiten.  

98
 Verder maakt bemiddelaar melding van 26 telefonische contacten met een van beide partijen. Hiervoor is geen format 

ingevuld. 

99
 Verder maakt bemiddelaar melding van twee brieven die gestuurd zijn naar een van beide partijen. 

Casenummer 1 2 3 4 5 6 7 8 

         

Aard delict Verkeers-

ongeval 

met dodelijk 

afloop 

Geweld/letsel Poging 

doodslag 

Opzettelijk 

toegebracht 

lichamelijk 

letsel  

Aanranding Verkeers-

ongeval met 

dodelijke 

afloop 

Verkrachting Gewelddadige 

berovingen 

Aanmelder 

(organisatie) 

SHN 

 

SHN SHN JR RvdK SHN So RN 

Aanmelder 

(partij) 

Dader Slachtoffer Slachtoffer Dader Dader Dader Slachtoffer Dader 

Aantal 

slachtoffers 

1 1 1 1 2 1 1 3 

Aantal 

daders 

1 1 1 1 2 1 1 1 

Resultaat 

bemiddeling 

Nog niet 

bekend
97

 

Gesprek 

tussen 

slachtoffer en 

dader 

Poging Poging Slachtoffer 

1: brief van 

beide 

daders. 

Slachtoffer 

2: poging 

Gesprek 

tussen 

slachtoffer 

en dader 

Gesprek 

tussen 

slachtoffer 

en dader 

Slachtoffer 1: 

brief 

Slachtoffer 2: 

poging 

Slachtoffer 3: 

poging 

Aantal 

ingevulde 

formats  

4 6 4 6 15
98

  11 12
99

  17 

Aantal 

telefonische 

interviews 

2 1 3 2 2 2 + 1 mail 2 2 + 1 mail 
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Bijlage 3 Uitwerking link met strafrecht bij de cases uit de casestudies 

 

Case 

nr. 

Voor/na 

zitting 

gestart? 

Voor/na 

zitting 

geëindigd? 

Terugkoppeling 

naar het OM? 

Aard terugkoppeling: 

Feitelijk/ inhoudelijk? 

Wat heeft OM met 

info gedaan? 

Opmerkingen 

1 Voor Voor Nog niet bekend Nog niet bekend Nog niet bekend Zaak loopt nog 

2 Voor Voor Ja Feitelijk: gesprek tussen 

slachtoffer en dader tot 

stand gekomen 

Nog niet bekend Strafzaak nog niet 

gestart 

3 Na Na Niet van 

toepassing 

Niet van toepassing Niet van 

toepassing 

Rechtszitting heeft reeds 

plaats gevonden 

4 Voor Na Ja Feitelijk: aanmelding in 

behandeling genomen 

Nee OM is niet geïnformeerd 

over het feit dat het bij 

een poging is gebleven. 

Onderwerp is volgens 

dader ook niet aan de 

orde gekomen op de 

zitting,. 

5 Voor Na Nee Niet van toepassing Niet van 

toepassing 

Rechtszitting heeft reeds 

plaats gevonden 

6 Voor Voor Ja Feitelijk: aanmelding in 

behandeling genomen 

Ja Zaak geseponeerd 

7 Na Na Niet van 

toepassing 

Niet van toepassing Niet van 

toepassing 

Rechtszitting heeft reeds 

plaats gevonden 

8 Voor Na Niet van 

toepassing 

Niet van toepassing Niet van 

toepassing 

Rechtszitting heeft reeds 

plaats gevonden 
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Bijlage 4 Vier voorbeeldcases 

 

Case 1  

 

Casusbeschrijving
100

 

Het gaat om een zaak waarbij sprake is van een poging doodslag. De dader heeft het slachtoffer in 

de arm geschoten. Het slachtoffer en de dader kenden elkaar. De zaak is al voor de rechter 

geweest en de dader heeft een gevangenisstraf van twee jaar opgelegd gekregen. Hij zit in een 

penitentiaire inrichting. Uit psychiatrisch onderzoek blijkt dat de dader borderline heeft. Er is dus 

sprake van (ernstige) psychopathologie, wat een contra-indicatie kan zijn. Bemiddelaar onderneemt 

geen initiatieven specifiek gericht op het vaststellen of de psychische gesteldheid van de dader 

deelname aan een slachtoffer-dadergesprek belemmert. 

De aanmelding kwam binnen via het slachtoffer (Slachtofferhulp Nederland) en heeft betrekking op 

de vader van het slachtoffer. Hij is erg boos. De motivatie voor de vader om deel te nemen als 

betrokkene is het gebeuren een plek te geven, te verwerken en af te sluiten. Het slachtoffer zelf wil 

niets meer met het hele gebeuren te maken hebben. Het motief voor de dader om deel te nemen is 

excuses te maken en het verloop van de gebeurtenissen aan de vader van het slachtoffer te 

vertellen.  

 

Verloop van de bemiddeling 

In totaal zijn er 4 contactmomenten geweest, waaronder twee maal een intakegesprek (huisbezoek) 

met de vader van het slachtoffer en 1 keer een intakegesprek met de dader. Tijdens het eerste 

huisbezoek heeft bemiddelaar kort (5 minuten) telefonisch contact gehad met het slachtoffer. Het 

vierde contactmoment is een telefonisch contact met de vader van het slachtoffer om aan te geven 

dat er geen gesprek zal komen en dat de dader weigert om een brief te schrijven. Het traject heeft 

ongeveer 4,5 maand geduurd en het is gebleven bij een poging tot een slachtoffer-dadergesprek.  

 

De bemiddelaar heeft in de formats en de interviews met name de rol van de begeleidend 

psycholoog van de dader in de penitentiaire inrichting benoemd. Aangezien de dader in een 

inrichting zit is het onmogelijk om hem te spreken, zonder eerst met een begeleider te spreken. 

Bemiddelaar vond dit ethisch gezien wel op het randje, omdat hij met een begeleider spreekt, 

zonder toestemming van de dader zelf. Gezien het verblijf in een inrichting had de bemiddelaar 

naar eigen zeggen geen keus. Bemiddelaar heeft de psycholoog gevraagd om zo summier mogelijk 

aan de dader duidelijk te maken wat bemiddelaar wil van de dader. Bemiddelaar geeft aan dat 

communicatie via een derde lastig is, omdat de bemiddelaar achteraf niet weet of deze derde 

invloed heeft uitgeoefend op het verloop van het proces. Bemiddelaar geeft ook aan het gevoel te 
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hebben dat de psycholoog de rol van bemiddelaar overneemt en geen contact tussen de 

bemiddelaar en de dader tot stand brengt. 

 

De psycholoog heeft eerst een gesprek gehad met de dader waarin de dader niet welwillend 

tegenover een gesprek of contact met de vader van het slachtoffer stond. Uiteindelijk wordt er ook 

een gesprek gepland tussen de bemiddelaar en de dader. Tijdens dit gesprek maakt de dader een 

verwarde indruk. De dader geeft aan eerst (vóór het gesprek) een brief te willen schrijven. De 

afspraak wordt gemaakt dat de dader twee weken de tijd neemt om alles te overdenken en te 

bespreken met de psycholoog. Twee weken later concludeert de psycholoog, na contact met de 

dader, dat de dader niet in staat is deel te nemen aan een slachtoffer-dadergesprek omdat hij 

hiervoor te paranoïde en wantrouwig tegenover zichzelf, de bemiddeling en de behandeling staat.  

 

Waargenomen effecten en beoordeling (door de bemiddelaar) 

De vader van het slachtoffer is boos en had, zoals ze zelf aangaf, na het delict grote 

wraakgevoelens richting de dader. Deze wraakgevoelens zijn afgenomen en hebben 

plaatsgemaakt voor het gevoel dat hij graag excuses zou willen ontvangen van de dader. De 

bemiddelaar geeft aan dat deze vermindering van wraakgevoelens niet door het slachtoffer-

dadertraject maar al voor de start van het slachtoffer-dadertraject tot stand is gekomen. De 

bemiddelaar heeft de vader van het slachtoffer gebeld met de mededeling dat er geen gesprek 

komt en dat de dader ook geen brief wil schrijven. Vader is hierover teleurgesteld, aangezien hij 

verwacht had dat de dader in ieder geval een brief zou schrijven. Toch vindt hij het goed zo. Hij 

geeft aan het voor zich zelf af te sluiten en verder te wachten totdat hij hem zelf zou ontmoeten om 

hem te vertellen wat hij hem en zijn gezin had aangedaan. De bemiddelaar heeft de indruk dat het 

bemiddelingsproces niets heeft opgeleverd voor de vader van het slachtoffer.  
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Case 2 

 

Casusbeschrijving
101

 

In deze casus gaat het om een verkrachting die tien jaar geleden plaats vond. De dader in deze 

casus was niet de hoofddader maar wel aanwezig bij de verkrachting. De hoofddader van het delict 

kreeg vijf jaar gevangenisstraf opgelegd en kwam drie jaar na zijn in vrijheidsstelling bij een auto-

ongeluk om het leven. 

Het slachtoffer heeft zichzelf aangemeld bij Slachtoffer in Beeld, hetgeen bijzonder is want dit komt 

weinig voor. De motivatie tot deelname bij het slachtoffer kwam voort uit de behoefte vragen 

beantwoord te krijgen met betrekking tot de bij de verkrachting aanwezige dader; vragen waar het 

slachtoffer al lange tijd mee zat. Ook wilde zij de impact die het delict op haar heeft gehad, vertellen 

aan de dader. De motivatie van de dader om deel te nemen was gelegen in het feit dat hij haar 

vragen wilde beantwoorden. Zelf heeft hij ook vragen. Hij wil ook zoveel als mogelijk bijdragen aan 

het herstel van het slachtoffer.  

 

Verloop van de bemiddeling 

In totaal zijn er 12 contactmomenten geweest, waaronder een intake en voorbereidend gesprek bij 

slachtoffer en dader thuis. Het 10
e
 contactmoment is het uiteindelijke gesprek tussen slachtoffer en 

dader. Daarna is er door bemiddelaar nog 1 keer contact geweest met beide partijen. Tussendoor 

is er veel telefonisch contact geweest om de beide partijen op de hoogte te houden. Ook heeft de 

bemiddelaar een telefonisch contact gehad met slachtoffer en dader om hen de voorbereiding op 

het slachtoffer-dadergesprek te actualiseren. Bemiddelaar geeft aan dat ze dit heeft gedaan, omdat 

de tijd tussen het voorbereidende gesprek en het slachtoffer-dadergesprek anders te lang werd. In 

totaal heeft het bemiddelingsproces vanaf aanmelding ruim 4 maanden geduurd. 

 

Waargenomen effecten en beoordeling (door de bemiddelaar) 

Tijdens het intake gesprek is het slachtoffer erg boos en ook verdrietig om de vernedering die ze 

heeft ervaren. Ze wil graag vragen beantwoord zien door de dader en wil aangeven welke impact 

het delict voor haar gehad heeft. De dader vond het moeilijk om tijdens het intake/ 

voorbereidingsgesprek te spreken over het delict. Ook hij was geëmotioneerd. De dader geeft aan 

zoveel mogelijk te willen bijdragen aan het herstel van het slachtoffer. De bemiddelaar heeft nog 

een telefonisch contact met de dader voordat de bemiddeling plaatsvindt om de procedure door te 

nemen. In dit gesprek is de dader ook meer gericht op zichzelf. Ook hij wil het afsluiten: hij wil het 

slachtoffer weer „normaal‟ tegen kunnen komen.  

 

Tijdens het gesprek is het slachtoffer opnieuw boos en heeft de dader het moeilijk. Bemiddelaar 

geeft aan dat er een verstilde emotie bij hem was. Het slachtoffer was ook verdrietig. Ze kon de 

woorden van de dader soms bijna niet geloven als ze een andere herinnering had dan hij, maar ze 

accepteerde zijn versie wel. Uiteindelijk heeft ze erkenning gekregen. Het resultaat van het gesprek 

was goed: alle vragen van beide kanten zijn beantwoord en de voorgenomen dingen zijn gezegd en 
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zelfs nog meer. De dader heeft veel kunnen uiten en uitleggen en het slachtoffer heeft hem 

vergeven. Het slachtoffer was blij toen ze merkte dat er een grote last van haar was afgevallen door 

de dader te vergeven. Ook is het beeld dat het slachtoffer had van de dader tijdens het delict 

veranderd. Haar beeld van het delict is hetzelfde gebleven.  

 

De bemiddelaar heeft een week ná het slachtoffer-dadergesprek opnieuw contact gehad met het 

slachtoffer (huisbezoek) om nog enkele dingen door te nemen. Dit was op verzoek van het 

slachtoffer. De bemiddelaar constateert dat het slachtoffer stevig, helder en duidelijk was. Het 

slachtoffer was tijdens het slachtoffer-dadergesprek opgelucht en tevreden. Ze heeft een week 

kunnen reflecteren op het gesprek en ze gaf aan nog steeds tevreden te zijn over het verloop. De 

bemiddelaar heeft ook telefonisch contact gehad met de dader na het slachtoffer-dadergesprek. 

Ook de dader is tevreden met het gesprek, hij vertrouwt erop dat hij het slachtoffer voldoende recht 

heeft gedaan. Hij is blij dat hij het aangedurfd heeft en hij is bezorgd over hoe het nu met het 

slachtoffer gaat. Ook na het gesprek en na vergeving door het slachtoffer voelt hij zich nog 

schuldig, ook over het verschil van mening dat het slachtoffer en hij hadden over de feitelijke gang 

van zaken. Maar hij blijft wel bij zijn eigen verhaal over hoe het gegaan is.  
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Case 3 

 

Casusbeschrijving
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Het gaat om een zaak waarbij er sprake is van drie gewelddadige berovingen. Eén slachtoffer is bij 

een pinautomaat onder bedreiging van geweld door twee daders gedwongen bankpas en pincode 

af te geven. Een kwartier later worden twee andere slachtoffers op dezelfde wijze beroofd. Van het 

tweede en derde slachtoffer werden alleen de portemonnee afhandig gemaakt, waarbij het derde 

slachtoffer een gebroken arm opliep in een worsteling die ontstond. Eén van de daders wordt door 

de Reclassering aangemeld voor een slachtoffer-dadergesprek. De dader wil zijn excuses 

aanbieden, zijn leven een andere wending geven, angst bij de slachtoffers wegnemen voor een 

mogelijke ontmoeting in de toekomst en hij wil de slachtoffers uitleggen waarom het gebeurd is.  

 

Verloop bemiddeling 

In totaal zijn er 17 contactmomenten geweest, waaronder een face to face intake gesprek met de 

dader. Daarnaast is er met een slachtoffer alleen telefonisch gecommuniceerd en met het tweede 

slachtoffer is een face to face intake en voorbereidend gesprek geweest. Het derde slachtoffer 

heeft geen behoefte aan contact.  

Er is uiteindelijk aan één slachtoffer door de dader een excuusbrief gestuurd. Met het tweede 

slachtoffer zou een gesprek plaatsvinden. De eerste afspraak zegde dit slachtoffer af, omdat hij 

naar eigen zeggen een afspraak in het ziekenhuis had op die dag. Hoewel hij had verzuimd dit 

tevoren aan te geven gaf hij aan nog zeer gemotiveerd te zijn om het gesprek plaats te laten 

vinden. Er werd gelijk een nieuwe afspraak gemaakt. Dader en bemiddelaar zijn op deze tweede 

afspraak aanwezig, alleen het slachtoffer komt niet opdagen. Vervolgens heeft de bemiddelaar het 

slachtoffer proberen te bereiken, alleen lukte het niet om contact te maken. Na verloop van tijd 

heeft de bemiddelaar weer contact met hem gekregen. Hij gaf toen aan dat hij er geen vertrouwen 

meer in had dat de dader de tweede keer wel zou komen. Hij wilde het nu weer wel. De dader wilde 

alleen niet weer de kans op een teleurstelling lopen en stelde een briefwisseling voor. Het 

slachtoffer wilde dit niet, waardoor het uiteindelijk bij een poging tot een slachtoffer-dadercontact is 

gebleven. Het traject heeft iets meer dan 3 maanden geduurd.  

 

NB Uit informatie die de bemiddelaar had gekregen over de dader bleek dat hij bij de politie als 

vuurwapengevaarlijk bekend staat. Deze informatie heeft de bemiddelaar aanleiding gegeven om 

geen huisbezoek te plannen, met haar eigen veiligheid in het achterhoofd. Ze heeft een kamer in 

een politiebureau gereserveerd voor het eerste gesprek met de dader.  

 

Waargenomen effecten en beoordeling (door de bemiddelaar) 

Het gaat in deze zaak om drie slachtoffers en één dader. Aangezien de dader de aanmeldende 

partij is, heeft bemiddelaar eerst contact gehad met de dader. In het telefonische intakegesprek 

was de dader aan het begin argwanend, maar toen de bemiddelaar vertelde dat zij onpartijdig was, 

werd de dader losser en spontaner. De dader gaf in het telefoongesprek aan dat hij blij was dat er 
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iets geregeld was, dat gaf hem rust. Daarna heeft de bemiddelaar contact gehad met het eerste 

slachtoffer. Dit slachtoffer wilde in eerste instantie helemaal geen contact: hij wilde er zo snel 

mogelijk mee klaar zijn. Hij had er geen behoefte aan. Het slachtoffer gaf aan bang te zijn voor 

represailles, als hij de dader in de stad zou tegenkomen. De bemiddelaar gaf hierop aan dat het 

juist de bedoeling was van de dader om deze angst weg te nemen. Hierdoor kwam er een omslag 

bij het slachtoffer. Hij wilde de dader nog steeds niet zien, maar wel een brief ontvangen om vragen 

beantwoord te krijgen.  

Daarna heeft de bemiddelaar contact gehad met het tweede slachtoffer. Het slachtoffer vertelde dat 

hij slecht sliep sinds het delict. De nacht na het eerste telefonisch contact met de bemiddelaar had 

hij voor het eerst sinds een tijd geen nachtmerrie gehad. De bemiddelaar geeft aan dat dit mogelijk 

met de brief en het opstarten van het traject te maken had, maar dat het ook toeval kan zijn. 

Bemiddelaar constateert dat het een zeer welwillend slachtoffer is.  

In het face to face intakegesprek dat de bemiddelaar heeft met het tweede slachtoffer geeft het 

slachtoffer aan dat hij niet had verwacht dat er zoveel naar boven zou komen. Hij dacht er naar 

eigen zeggen nauwelijks nog aan. Hij kwam minder goed uit zijn woorden dan normaal en dat 

kwam door de stress, gaf hij aan.  

Het derde slachtoffer is bij de contactlegging door de bemiddelaar gelijk heel pertinent over het feit 

dat hij niets met de dader te maken wil hebben. 

 

De dader is blij met het feit dat twee van de drie slachtoffers mee willen werken: hij geeft aan dat hij 

het nooit meer wil doen. De dader heeft aan het eerste slachtoffer een brief geschreven. Hij was 

tevreden over het resultaat van de excuusbrief. Hij had weer vooruitzicht, gaf aan dat hij zich 

bewust was dat hij nu en straks ook weer zelfstandig zijn zaken moest oppakken en dat hij hier zelf 

een aandeel in heeft. Het slachtoffer was blij, tevreden, opgelucht en zijn angst was verminderd. 

Verder was hij ook geschrokken van de gevolgen voor de dader en had hij zelfs medelijden met de 

dader. Een gevoel waarvan het slachtoffer zelf vond dat het eigenlijk niet hoorde. Ook gaf hij aan 

blij te zijn dat hij toch heeft besloten de brief te willen ontvangen. Hij kan het nu helemaal goed 

afronden en het achter zich laten. Het slachtoffer vertelde dat hij er, net als de dader, ook wat van 

had geleerd. Na deze reactie van het slachtoffer gaf de dader aan zich gehoord en serieus 

genomen, te voelen. Hij was tevreden dat het slachtoffer inziet dat hij een persoon is die een fout 

heeft gemaakt.  

 

Het gesprek met het tweede slachtoffer is uiteindelijk niet doorgegaan en er is er ook geen 

briefwisseling meer tot stand gekomen. De dader was hierover teleurgesteld, maar had er wel 

begrip voor. Hij was dankbaar voor de inzet van de bemiddelaar en gaf aan dat hij ondanks deze 

afloop, de samenwerking als prettig heeft ervaren.  
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Case 4 

 

Casusbeschrijving
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De aanmeldende partij is het slachtoffer, de aanmeldende organisatie Slachtofferhulp Nederland. 

Het gaat om een geweldszaak met letsel. De dader is meerderjarig, het slachtoffer minderjarig. De 

aanmelding komt binnen via het slachtoffer (Slachtofferhulp). Het slachtoffer maakte deel uit van 

een groepje jongeren dat protesteerde tegen het feit dat een auto niet stopte voor een zebrapad. 

Het slachtoffer heeft de chauffeur van de auto geërgerd door tegen zijn auto te schoppen en een 

beledigend gebaar te maken. De chauffeur is uitgestapt en heeft het slachtoffer een klap gegeven 

waardoor deze een kapotte lip had en een gebroken kaak.  

Als motivatie voor deelname wordt voor het slachtoffer genoemd: slachtoffer heeft vragen aan de 

dader naar het waarom. Het slachtoffer wil de dader ook de gevolgen vertellen, want het slachtoffer 

wil erkenning en het slachtoffer heeft behoefte aan informatie over de toedracht. Ook de motivatie 

van de dader wordt genoemd in het aanmeldformulier. Er wordt aangegeven dat de dader wil 

uitleggen waarom het gebeurd is. 

 

Bemiddelingsproces 

In totaal zijn er 5 contactmomenten geweest, waarvan 2 met het slachtoffer en 2 met de dader in de 

intake en voorbereiding. Het vijfde contactmoment is het daadwerkelijke gesprek geweest.  

Verder is er tussendoor kort contact geweest is om praktische zaken door te nemen. Na de 

aanmelding is eerst contact opgenomen met het slachtoffer en daarna met de dader. Het 

intakegesprek heeft eerst met de dader plaatsgevonden en daarna met het slachtoffer. De totale tijd 

tussen aanmelding en het uiteindelijke slachtoffer-dadergesprek is ongeveer 3 weken. Dat het hier 

zo snel gegaan is, heeft een reden. De vader van het slachtoffer heeft een eigen winkelbedrijf. Hij 

kende de vader van de dader. Beide vaders ontliepen elkaar, omdat ze bang waren dat de zaak 

zou kunnen escaleren. Om er voor te zorgen dat zij weer samen door één deur konden heeft de 

bemiddelaar het gesprek zo snel mogelijk plaats laten vinden.  

 

Waargenomen effecten 

In het intakegesprek met de dader is de dader aan het begin zakelijk. Gaandeweg het gesprek 

komen er meer emoties los. De dader had het eerst over het aandeel van het slachtoffer in het 

gebeuren, namelijk dat het slachtoffer provocerende gebaren maakte en dat hij daarom verhaal is 

gaan halen. „Alsof het eerste logischerwijs verantwoordelijk is voor het tweede‟, zoals de 

bemiddelaar constateerde. Gaandeweg wordt duidelijk voor de dader dat hij ook anders had 

kunnen reageren. De dader krijgt ook meer begrip voor de beleving van het slachtoffer en zijn 

ouders. Dit kwam doordat de bemiddelaar aan hem vroeg: „hoe zou het voor je zijn als iemand jouw 

dochter mishandelde‟.  

Tijdens het telefonische contact bleek al boosheid en verdriet bij de moeder. Bij het intakegesprek 

met het slachtoffer zijn ook moeder, vader en oudere broer aanwezig. Aan het begin is er veel 

boosheid bij het slachtoffer en vooral ook bij zijn moeder en de oudere broer. Na het gesprek is de 
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boosheid bij het slachtoffer redelijk gezakt en wil hij vooral weten waarom de dader zo heftig heeft 

gereageerd. Er blijft veel onbegrip bij het slachtoffer en zijn familie over de reactie van de dader. Ze 

hopen op een berouwvolle dader en hopen na het krijgen van excuses het los te kunnen laten en 

de verwerking in gang te zetten.  

Tijdens het gesprek zijn de bemiddelaar, het slachtoffer met zijn ouders en de dader aanwezig. 

Slachtoffer en zijn ouders zijn met name aan het begin van het gesprek erg boos. Vader geeft aan 

niet te kunnen slapen en moeder zegt heel veel stress te ervaren van wat haar zoon is aangedaan. 

De dader is emotioneel, heeft spijt en vertelde dat hij slecht sliep en doordat hij er een potje van 

maakte op zijn werk ook nog eens ontslag heeft gekregen. Hij schaamt zich over zijn optreden en 

realiseert zich wat de gevolgen van het delict voor slachtoffer en omgeving zijn geweest. Dit komt 

door uitspraken van de ouders als : „je hebt ons leven op z‟n kop gezet‟ en „ik kan alleen nog maar 

slapen met medicijnen‟. 

  

Dader biedt zijn excuses aan en deze worden door het slachtoffer geaccepteerd. Ouders en de 

oudere broer hebben meer moeite met het accepteren van excuses. Slachtoffer geeft dader na 

afloop een hand, zijn familieleden doen dat niet. In een telefonisch contact na het gesprek met de 

moeder geeft moeder aan dat ze wellicht de dader toch een hand had moeten geven. Ze zagen 

tijdens het gesprek wel dat de dader oprecht was. Tijdens de intake hadden ze een heel ander 

beeld van hem, ze waren zelfs bang voor represailles omdat het slachtoffer aangifte had gedaan.  

De toedracht van het delict is besproken en een verschil van opvatting is uit de wereld geholpen. 

De dader gaf aan dat hij dacht dat het slachtoffer op hem af kwam om hem aan te vallen.  

 

Het slachtoffer en zijn ouders hebben hun emoties (boosheid) kunnen uiten in het gesprek en 

hebben antwoord op hun vragen kunnen krijgen van de dader. Ze zijn erg tevreden: het slachtoffer 

zegt rustiger te zijn en het beter af te kunnen sluiten. Ook de ouders zijn minder boos en kunnen er 

beter mee om gaan. Vooral het feit dat de dader er erg mee zit heeft hen goed gedaan. Het 

gesprek heeft de verwachtingen van het slachtoffer en zijn ouders waargemaakt. Het slachtoffer 

had aan het begin niet het idee dat de dader veel spijt had. Dat dit wel het geval was heeft hem 

goed gedaan. Bemiddelaar concludeert hieruit dat het gesprek boven verwachting was. De dader 

had als hoofddoel het aanbieden van zijn excuses. Dat heeft hij gedaan en zijn excuses zijn 

geaccepteerd. Het zien van het slachtoffer heeft indruk op hem gemaakt en de dader was onder de 

indruk van het gesprek. Wel vindt hij het moeilijk te accepteren dat hij zoiets gedaan heeft, zo geeft 

hij aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   xv 

 

Bijlage 5 CMO-schema 

C - Context: 

Slachtoffer-dadergesprekken in Nederland: schadegericht + / slachtoffervoorziening + 

M - Mechanisme: 

intersubjectiviteit + expressie en erkenning + excuses en vergeving + beïnvloeding (te meten als interim outcomes bij aanmelding, selectie, voorbereiding en 

gesprek) = 

C+M=O Immediate Outcomes Intermediate Outcomes Long-term Outcomes 

Slachtoffer  herstel relatie dader 

herstel op cognitief, emotioneel, moreel gebied en van het 

zelfbeeld 

ervaring van procedurele rechtvaardigheid 

verbetering in psychosociaal 

functioneren 

geen herhaald slachtofferschap 

Dader herstel relatie slachtoffer  

herstel op cognitief, emotioneel, moreel gebied en van het 

zelfbeeld 

ervaring van procedurele rechtvaardigheid 

verbetering in psychosociaal 

functioneren 

nakomen van afspraken 

geen recidive/minder ernstige recidive 

desistance  

Sociale 

omgeving 

verbetering opvoeden door de ouders verbetering in psychosociaal 

functioneren 

 

Samenleving  toename sociale inclusie van 

daders 

 

verbetering aandacht voor slachtoffers 

afname state-based en toename commnity-

based recht 

toename informele sociale controle 

toename sociale veiligheid 
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