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Voorwoord 

 

In de afgelopen jaren is bij diverse partijen een breed gedeelde behoefte ontstaan om bemiddeling in 

het strafrecht te introduceren. Deze behoefte vormt de basis van het voorliggende onderzoek. Hierin 

worden de ervaringen onderzocht met de pilots bemiddeling/mediation in het strafrecht die vanaf 

oktober 2013 door het ministerie zijn gefinancierd. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in 

2013 aan diverse actoren in het veld gevraagd projectplannen in te dienen voor pilots op het gebied 

van herstelbemiddeling. Vijf pilots zijn uiteindelijk ontwikkeld, welke de basis vormen van dit 

onderzoek. 

Voor het onderzoek is intensief samengewerkt met de medewerkers van de pilots. Wij willen hen 

bijzonder bedanken. Zonder hun medewerking was de uitvoering van dit onderzoek onmogelijk 

geweest. Hetzelfde geldt voor alle respondenten die hebben deelgenomen aan het onderzoek. 
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waarop zij tijdens het onderzoek hebben geadviseerd. Zij hebben een zeer grote bijdrage geleverd aan 

het eindresultaat van deze tussenrapportage zonder hiervoor uiteraard verantwoording te dragen. Wij 

kijken uit naar de toekomstige samenwerking, richting de eindrapportage. Deze eindrapportage wordt 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 

1.1 Een korte geschiedenis van herstelrecht in Nederland 

Bemiddeling in het strafrecht is in opkomst in Nederland: ‘Als Napoleon een Maori was geweest bestond 

het herstelrecht ook in Nederland’, zo luidde de kop van een opiniestuk van NRC-redacteur Folkert 

Jensma.1 Het artikel symboliseert de toegenomen belangstelling in het publieke debat voor bemiddeling, 

mediation en conferencing met slachtoffers en verdachten/daders van misdrijven, wat in de 

Angelsaksische wereld onder de term restorative justice wordt vervat (Van der Aa, Groenhuijsen & 

Pemberton, 2013). 

Een deel van de belangstelling is te verklaren uit de opkomst van mediation in het privaatrecht. Van een 

niet of nauwelijks bestaande praktijk enkele decennia geleden loopt het aantal jaarlijks uitgevoerde 

mediations in Nederland inmiddels in de tienduizenden, en sinds 2005 dienen rechters in verschillende 

gebieden van het privaatrecht in daartoe geëigende gevallen mediation onder de aandacht te brengen 

(Guiaux et al., 2009; Jagtenberg, 2007). Hiermee is mediation bij veel rechtsbeoefenaren al een bekende 

manier van conflictbeslechting. 

In het strafrecht is dit nog niet zover. Dat wil niet zeggen dat herstelrecht in Nederland maagdelijk terrein 

is: met een breder begrip van herstelrecht had Jensma kunnen vaststellen dat ook zonder Maori’s 

herstelrecht in Nederland al een (veel) langere geschiedenis kent. Sterker nog, één van de eerste moderne 

experimenten met restorative justice, het Canadese Kitchener-experiment uit 1973, was geënt op 

ervaringen die de betreffende Canadezen hadden opgedaan toen ze op bezoek waren bij de Utrechtse 

Henri van der Hoeven-Kliniek (Wright, 1996). Verder geldt het abolitionisme van Louk Hulsman en 

Herman Bianchi als voedingsbodem voor het denken over herstelrecht, waar het de heroriëntatie op het 

proces, met de inclusie van de direct betrokkenen en de veranderde kijk op de uitkomst - herstel in plaats 

van straf - betreft (e.g., Dignan, 2005; Hulsman, 1986). Inmiddels wordt er ook al ruim 20 jaar 

praktijkervaring met herstelrecht opgedaan. Dat gaat dan onder meer over het project dading - dat in iets 

gewijzigde vorm nog steeds bestaat in Maastricht - (Claessen, 2013) en de door Rob van Pagee in 

Nederland geïntroduceerde echt-recht conferenties (Pagee & Kunst, 2000).  

Het eerste project met de naam herstelbemiddeling dateert al van 1997 (Frijns & Mooren, 2004). Dit 

project, een initiatief van Reclassering Nederland en Slachtofferhulp Nederland, geleid door José Frijns, 

is echter eerder te begrijpen als een Nederlandse versie van het Mark Umbreits Victim Sensitive 

Offender Dialogue-programma in de Verenigde Staten (Umbreit et al.,1999). Dit betekent dat 

bemiddelingstechnieken werden ingezet om een dialoog op gang te brengen tussen slachtoffers en 

daders van relatief zware (gewelds)zaken, vaak jaren na het delict en zonder (directe) invloed op het 

strafproces. Door het ontbreken van een directe relatie met het (straf)recht wordt door sommige auteurs 

                                                           
1 Zie NRC Handelsblad,19 mei 2012. 
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betwijfeld of dergelijke dialogen wel als bemiddeling en/of als herstelrecht moeten worden gezien (zie 

bijvoorbeeld Blad, 2007; Lauwaert & Blad, 2011).  

Na de eeuwwisseling is er door verschillende strafrechtsactoren met vormen van herstelrecht 

geëxperimenteerd (Hokwerda, 2004; Steketee et al., 2006), waarbij de goede resultaten in de 

daadwerkelijk tot stand gekomen ontmoetingen steeds gepaard zijn gegaan met moeite in het bereiken 

van potentiële deelnemers - en dan met name slachtoffers - en de ingewikkeldheid die besloten ligt in 

de samenwerking tussen verschillende ketenpartners. Dit in combinatie met de kleinschaligheid en het 

gebrek aan institutionele steun, levert een beeld op van bemoedigende experimenten die steeds stopten 

voordat ze goed en wel op weg waren.  

De door Slachtoffer in Beeld uitgevoerde slachtoffer-dader gesprekken vormen op dit beeld een 

uitzondering (Pemberton, 2012; Weijers 2012; Zebel, 2012). Na de pilot (zie Hissel et al., 2006) besloot 

toenmalig minister Donner van Justitie landelijke implementatie van deze voorziening te steunen (e.g., 

Van Burik et al., 2010). Inmiddels ontvangt Slachtoffer in Beeld meer dan 1800 aanmeldingen op 

jaarbasis, waaruit een kleine duizend contacten voortkomen. Evaluaties hiervan zijn steeds positief en 

in lijn met wat elders de uitkomsten zijn van herstelrecht (Zebel, 2012; Pemberton, 2015). De positieve 

resultaten ten spijt, is er vanuit voorstanders van herstelrecht steeds kritiek geweest op de slachtoffer-

dader gesprekken, dat zich met name richt op het extra-juridische karakter ervan (Blad, 2007; Lauwaert 

& Blad, 2011; zie ook Pemberton, 2007; 2012 voor tegengas hierop). Herstelrecht zou pas tot volle 

wasdom komen wanneer de uitkomst van de ontmoeting ook juridische consequenties kan hebben.  

Bij het verantwoordelijke ministerie van Veiligheid en Justitie is de visie op de wenselijkheid hiervan 

de laatste jaren aanmerkelijk veranderd. In de beleidsbrief van 18 augustus 2006 - die de slachtoffer-

dader gesprekken als landelijke voorziening aankondigde - zag toenmalig minister Donner nog geen 

reden om bemiddeling in het strafrecht te introduceren. Nu is er echter bij het ministerie van Veiligheid 

en Justitie en bij de verschillende relevante actoren in en om het strafrecht (de Raad voor de Rechtspraak, 

het Openbaar Ministerie, de politie, de Reclassering, Slachtofferhulp Nederland, Slachtoffer in Beeld, 

het Nederlands Mediation Instituut, nu: MFN, Mediationfederatie Nederland) een breed gedeelde 

behoefte om dit wel te doen, wat ook de basis vormt van het voorliggende onderzoek. Hierin worden de 

ervaringen onderzocht met de pilots bemiddeling/mediation in het strafrecht die vanaf oktober 2013 

door het ministerie zijn gefinancierd. Het voorliggende stuk is een tussenrapport, waarin een eerste 

balans wordt opgemaakt over deze pilots. Het eindrapport volgt in de zomer van 2015. 

 

In het inleidende hoofdstuk gaan we in op de huidige context in wetgeving en beleid (paragraaf 1.2), het 

theoretisch kader (paragraaf 1.3) en de hiervan afgeleide doelstelling en onderzoeksvragen (paragraaf 

1.4). Tot slot geven we aan welke vragen er in het tussenrapport aan bod komen en bevat het hoofdstuk 

een leeswijzer van het rapport (paragraaf 1.5). 
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1.2 Huidige context in beleid en wetgeving 

Wetgeving 

De invalshoek voor herstelrecht verschilt tussen landen. In een recent Europees onderzoek (Aertsen, 

Vanfraechem & Bolivar, 2015) werd de situatie in Oostenrijk en Finland vergeleken met de Nederlandse 

situatie. In Oostenrijk kent herstelrecht een nadrukkelijke link met het (jeugd)strafrecht, en het kent in 

chronologie en beweegredenen veel overeenkomsten met HALT (Pelikan, 2015; voor de 

overeenkomsten tussen HALT en herstelrecht in zijn algemeenheid, bijvoorbeeld Shapland, 2003). De 

praktijk is inmiddels pluriformer geworden, maar de Oostenrijkse situatie blijft getypeerd worden als 

dader-georiënteerd (Willemsens & Walgrave, 2008). In Finland daarentegen is herstelbemiddeling 

onderdeel van een breder fenomeen in de Finse samenleving waarin men probeert afstand te creëren tot 

het Russische verleden en aansluiting zoekt met Scandinavië (Tonry, 2004). Onderdeel daarvan is een 

omvorming van het strafrecht van de van punitiviteit doortrokken Russische aanpak, naar de 

welzijnsoriëntatie in Scandinavië (Jivani, 2011). Onderdeel hiervan zijn de in de lokale gemeenschappen 

gewortelde herstelrechtelijke initiatieven. Waar Oostenrijk als dader-georiënteerd wordt gezien, wordt 

Finland als ‘neutraal’ beschouwd (Willemsens & Walgrave, 2008).  

In dezelfde termen wordt Nederland dan als sterk slachtoffergericht gezien (zie ook Pemberton, 2015). 

Dat heeft enerzijds te maken met de voortrekkersrol die Nederland op het gebied van de 

slachtofferbejegening en hulpverlening vervult, en anderzijds met het gegeven dat in de pogingen 

herstelgerichte initiatieven te ontplooien het slachtofferbelang en slachtofferorganisaties een prominente 

rol hebben opgeëist. Een voorname impuls voor de opkomst van bemiddeling in het strafrecht is dan 

ook de toegenomen aandacht voor slachtoffers van een misdrijf. De slachtoffertitel van het Wetboek 

van Strafvordering bevat een artikel 51h dat zich volledig richt op bemiddeling in het strafrecht. Het 

artikel spoort het Openbaar Ministerie aan om bemiddeling tussen slachtoffer en verdachte (art.51h lid. 

1 Sv) en slachtoffer en veroordeelde (art. 51h lid. 3 Sv) te bevorderen en stelt dat indien de bemiddeling 

tussen dader en slachtoffer tot een overeenkomst heeft geleid, de rechter daarmee rekening dient te 

houden (art. 51h lid 2 Sv). Verder kunnen volgens art. 51h lid 4. Sv bij algemene maatregel van bestuur 

(AMvB) nadere regels worden gesteld betreffende bemiddeling tussen slachtoffer en verdachte resp. 

veroordeelde. 

Bij het verder vormgeven van het beleid, waaronder de mogelijke AMvB, speelt de recente EU-Richtlijn 

tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en bescherming van slachtoffers 

van strafbare feiten van 25 oktober 2012 een rol (Ezendam & Whedon, 2014). Eind 2015 dienen de 

bepalingen van deze richtlijn in nationale wetgeving te zijn omgezet. Interessant is dat de richtlijn 

herstelrecht nadrukkelijk als een belang voor slachtoffers ziet, maar daarbij de nadruk legt op afdoende 

waarborgen voor het belang van slachtoffers hierin.2 Artikel 12 van deze richtlijn “Het recht op 

                                                           
2 Het is zelfs zo dat de richtlijn de waarborgen voorop stelt en van de lidstaten niet vereist dat ze daadwerkelijk 

herstelrecht implementeren. Zoals Lauwaert (2013) samenvatte ‘Recht op kwaliteit, maar geen recht op 

toegang’.  
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waarborgen in het kader van herstelrechtvoorzieningen”, benoemt expliciet de vrijwilligheid van 

deelname, de vertrouwelijkheid van de bemiddeling, het bieden van voldoende informatie om een 

afgewogen keuze te maken, het erkennen van de basisfeiten van het delict door de dader en het gewicht 

van het belang van het slachtoffer (zie ook Lauwaert, 2013). Meer nog dan andere, niet juridisch 

bindende internationale instrumenten op het terrein van het herstelrecht - denk bijvoorbeeld aan de Basic 

Principles On the Use of Restorative Justice in Penal Matters van de Verenigde Naties en de Raad van 

Europa Aanbeveling R(99) 19 over bemiddeling in strafzaken - hangt volgens de richtlijn de bijdrage 

van herstelrecht aan het welzijn van deelnemers af van de mate waarin zij deze waarborgen in acht 

neemt. Ook zet zij het slachtofferbelang centraal, alhoewel ook andere belangen, zoals die van de 

dader/verdachte, de gemeenschap en de strafrechtactoren een rol kunnen spelen. 

 

Beleidscontext  

De bovengenoemde waarborgen (criteria) komen ook terug in het Concept ‘Beleidskader 

Herstelbemiddeling’ van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het Beleidskader schetst een 

toekomst van bemiddeling waarin het verschillende vormen kan aannemen, bijvoorbeeld de huidige 

slachtoffer-dader gesprekken (die geen juridische overeenkomst tot doel hebben) en/of de slachtoffer-

dader bemiddeling (met overeenkomst). Ook wordt de mogelijkheid geopperd om naast de één-op-één 

ontmoetingen ook de conferentie-vorm - waarbij ook de omgeving van slachtoffer en dader een rol heeft 

- mogelijk te maken.  

In het beleidskader wordt voorts een driedeling gehanteerd in de fasering in het strafrecht: bemiddeling 

in de politiefase, in de ‘officiers- en rechtersfase’ en na het vonnis. De inhoudelijke verschillen komen 

overeen met het onderscheid dat Groenhuijsen (2000) heeft gemaakt tussen bemiddeling als alternatief 

voor het strafrecht, als onderdeel van het strafrecht en als complementair aan het strafrecht. In het laatste 

geval - na het vonnis en complementair aan het strafrecht - heeft de ontmoeting een zelfde karakter als 

een slachtoffer-dader gesprek, dat in de eerdere fasen ook een mogelijkheid is. In de politiefase gaat het 

over de lichtere delicten, waarvoor ‘het strafrecht een te zwaar middel is’ (Concept beleidskader, p. 8). 

In de officiers- en rechtersfase doet de Officier van Justitie dan wel de rechter het slachtoffer en de 

verdachte het actieve aanbod om gebruik te maken van herstelbemiddeling. De uitkomst van de 

herstelbemiddeling in deze fase wordt dan meegewogen in de strafbeschikking van het OM of het 

rechterlijk vonnis. Dat zou kunnen resulteren in een sepot of strafvermindering. De wijze waarop de 

bemiddeling hierop van invloed zal zijn staat op dit moment nog niet vast.  

Twee zaken zijn in de bredere beleidscontext van belang. In de eerste plaats is er de introductie van de 

ZSM (Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk) afdoening als één van 

de voornaamste afdoeningswijzen van strafzaken door het Openbaar Ministerie. ZSM is een werkwijze 

voor alle veelvoorkomende strafzaken waarin de hele strafketen samen zo snel mogelijk strafzaken 

afdoet. In de ZSM-werkwijze zitten politie, OM, reclassering, Slachtofferhulp Nederland en andere 

ketenpartners zeven dagen per week met elkaar aan tafel. Zij bespreken hun informatie (over de zaak, 
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over de verdachte en over het slachtoffer) en beslissen zo snel mogelijk over afdoening en 

tenuitvoerlegging. In de tweede plaats staan ook de strafrechtsketen grote bezuinigingen te wachten. Dit 

vergroot het belang van efficiënte, kostenbesparende oplossingen en het gewicht van kostenargumenten 

in het besluitvormingsproces. Voor de verdere ontwikkeling van het Concept beleidskader 

herstelbemiddeling is daarom inzicht in de kosten en baten van herstelbemiddeling van wezensbelang.  

  

Pilots 

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in 2013 aan diverse actoren in het veld gevraagd 

projectplannen in te dienen voor pilots op het gebied van herstelbemiddeling (zie voor een uitgebreidere 

beschrijving van de pilots ook paragraaf 2.3). Vijf pilots zijn uiteindelijk ontwikkeld, die zijn in te delen 

aan de hand van het strafproces (zie Groenhuijsen, 2000). Er zijn pilots in de politiefase, waarbij de 

bemiddeling een alternatief kan zijn voor een strafproces; in de officiers- en rechtersfase, waarbij de 

bemiddeling onderdeel is van het strafproces; en na het vonnis, waarbij de bemiddeling complementair 

is aan het strafproces. De pilots in de politiefase en na het vonnis zijn relatief kleinschalig (in de 

projectplannen werden 30 tot 60 bemiddelingen voorzien), gericht op bepaalde doelgroepen en 

exploratief van aard. De pilot in de officiers- en rechtersfase is beduidend groter in omvang. Hier werden 

meer dan 400 bemiddelingen voorzien. De pilot in de officier- en rechtersfase is nadrukkelijk gericht op 

de introductie van bemiddeling in het strafrecht.  

 

1.3 Theoretisch kader 

Het verleden van onderzoek naar herstelrecht: tevredenheid en recidive 

De opkomst van herstelrecht wordt als één van de belangrijkste internationale ontwikkelingen in en om 

het strafrecht van de laatste veertig jaar gezien (Walgrave, 2008). Herstelrecht wordt doorgaans 

omschreven als “een proces waarbij partijen met een belang in een specifieke wandaad, collectief 

besluiten hoe om te gaan met de nasleep van de wandaad en zijn implicaties voor de toekomst” 

(Marshall, 1999). In de recente EU-richtlijn wordt de volgende definitie gehanteerd: “een proces 

waarbij het slachtoffer en de dader in staat worden gesteld, indien zij er vrijwillig mee instemmen, actief 

deel te nemen aan het oplossen, met de hulp van een onpartijdige derde, van zaken die het gevolg zijn 

van het strafbare feit.” Meestal zijn herstelrechtelijke praktijken dan ook een vorm van slachtoffer-

dader bemiddeling (zie ook Johnstone, 2002). Hierbij kan ook de omgeving van slachtoffer en dader 

worden betrokken, zoals dat in zogenaamde conferentie-modellen gebeurt (Zinsstag & Vanfraechem, 

2012). Er is al veel onderzoek gedaan: dat was lange tijd vooral gericht op de tevredenheid van 

deelnemers en de effecten op recidive van de deelnemende dader (Dignan, 2005).  

Ten aanzien van de tevredenheid is het inmiddels volstrekt helder dat slachtoffers, daders en hun 

omgeving, die willen deelnemen aan het proces, tevreden zijn over hun deelname (Aertsen et al., 2004; 

Sherman & Strang, 2007, Strang, Sherman et al., 2013). Belangrijk is daarbij wel dat dit ervaringsfeit 

zich voordoet onafhankelijk van kernkenmerken van het proces - waaronder de relatie met het 
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strafrechtsysteem - en met de voorwaarde dat voldaan wordt aan de waarborgen voor herstelrechtelijke 

procedures, waarvan de vrijwilligheid van deelname de belangrijkste is. In een recent Europees 

onderzoek, waarin de ervaringen van deelnemers in Oostenrijk en Finland met die in Nederland zijn 

vergeleken, bleek bijvoorbeeld noch de verhouding met het strafrechtsysteem, noch de uitvoerende 

instelling een verschil te maken in de ervaringen van slachtoffers (Bolivar, Aertsen & Vanfraechem, 

2013; Laxminarayan, Lens & Pemberton, 2013; Pemberton, 2015).  

 

De impact op recidive wordt al vanaf de jaren ’70 als argument genoemd voor herstelrecht (e.g., Eglash, 

1977) en is met name door het werk van John Braithwaite (1989; 1999) en zijn Reintegrative Shaming-

theorie (waarin de impact van deelname op de emoties van de daders de kern vormt) tot het centrum van 

het onderzoek naar herstelrecht gaan behoren. De recente en prestigieuze meta-analyse - een review in 

de Campbell Collaboration - van Heather Strang, Lawrence Sherman en hun collega’s (Strang, Sherman 

et al., 2013) toont een impact van de deelname aan herstelrecht op recidive, waarbij we wel moeten 

opmerken dat de betrokken studies hier louter betrekking hebben op de Angelsaksische landen, die allen 

het common law-rechtssysteem hebben (zie ook Pemberton et al., 2008). Het is de impact van deelname 

aan herstelrecht, in vergelijking met deelname aan het common law strafproces. Dit proces wijkt op 

verschillende punten af van het systeem dat we in Nederland (en in andere continentale) Europese landen 

kennen. Het is nog een open vraag in hoeverre de resultaten zich naar ons systeem laten generaliseren. 

De review van Strang, Sherman en collega’s (2013; zie ook Sherman et al., 2014) laat verder zien dat 

het voor theoretici en juristen interessante onderscheid in de positionering ten opzichte van het 

strafproces minder relevant is voor de impact op het gedrag van deelnemende verdachten/daders. Of het 

proces nu als een vervanger of een supplement aan het strafrecht fungeerde deed er voor de resultaten 

niet toe. Een belangrijk punt behelst verder de vrijwilligheid in de keuze om deel te nemen, wat de 

interpretatie van de effecten van herstelrecht op recidive bemoeilijkt (Robinson & Shapland, 2008). 

Belangrijk is dat juist de bereidheid om deel te nemen aan een ontmoeting met het slachtoffer een 

indicatie is dat de dader in de toekomst af zal zien van het plegen van criminaliteit (Robinson & 

Shapland, 2008).3 Het gegeven dat eerdere meta-analyses laten zien dat herstelrecht soms wel een klein 

effect heeft op recidive en soms niet, moet in het licht van deze zelfselectie worden bezien (zie Dignan, 

2005; Luke & Lind, 2003). In plaats van een groot, ‘zwart wit’ effect van deelnemen aan herstelrecht 

op recidive ligt het daarmee in de rede om de relatie genuanceerder te bezien. Niet recidive op zich, 

maar de antecedenten van de zogenaamde ‘desistance’- feitelijk: het ophouden met het plegen van 

criminele feiten (Maruna et al., 2004; Bottoms et al., 2004). Onder deze antecendenten van desistance 

vallen  het verminderen van neutralisatie-technieken (Sykes & Matza,1957), het versterken van 

                                                           
3 Zoals Shapland en collega’s (2008) het samenvatten in hun eigen onderzoek naar verschillende herstelrechtelijke 

programma’s in het Verenigd Koninkrijk: “There could be a selection effect: those who agree to participate in restorative 

justice have got to the stage whereby they are prepared to talk to the victim and where they are prepared to talk about their 

offending-related problems, take responsibility for the offence, apologise (for most) and talk about change in the future. In 

other words, they are prepared to talk about desisting from crime”. 
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empathie met het slachtoffer (Van Stokkom, 2002) en het sociale kapitaal van de dader (Bazemore et 

al., 2000) en de mogelijkheid om aan gevoelens van schaamte en schuld een positief gevolg te geven 

(Harris, 2006). Bovendien moeten deze effecten worden bezien in het kader van de motivatie en de 

houding van de dader voorafgaand aan het herstelrechtelijk proces (de ‘motivational posture’; 

Braithwaite, 2003) en vergezeld worden van nader inzicht in wat zich tijdens de bemiddeling heeft 

voorgedaan, waaronder de interactie met het slachtoffer (Harris, 2006; Robinson & Shapland, 2008). 

De bemiddeling met het slachtoffer kan een extra zet in de goede richting betekenen. We merken daarbij 

op dat in vergelijking tot andere recidiveverminderende maatregelen herstelrecht weinig kost (Strang, 

Sherman et al., 2013) en dat daarmee ook kleine bijdragen aan het verminderen van recidive al 

kostenefficiënt kunnen zijn.  

 

Van tevredenheid naar kwaliteit: ‘therapeutic jurisprudence’ en rechtsherstel 

De nadruk op tevredenheidsonderzoek staat in toenemende mate aan kritiek bloot. Daly (2013) stelt vast 

dat onderzoek met deze focus plaatsvindt ‘despite the fact that most of us would say that the satisfaction 

variable is overly simplified, ambiguous, and largely uninterpretable’. In het onderzoek naar de 

slachtofferzorg in Nederland wordt het tevredenheidsconcept dan ook in toenemende mate verlaten, 

vervangen of aangevuld (Van Mierlo & Pemberton, 2009). Dit geldt overigens ook breder binnen de 

publieke dienstverlening (Bouckaert & Vande Walle, 2003). De verhouding tussen slachtoffers en het 

strafrechtsysteem is hiermee een bijzonder voorbeeld van een meer algemene tendens in de publieke 

dienstverlening (Alford, 2002). Het klant-denken waarmee tevredenheidsonderzoek geassocieerd wordt, 

blijkt op twee fronten niet geheel bruikbaar voor de positie van slachtoffers tegenover het 

strafrechtsysteem. In de eerste plaats is het slachtoffer niet de afnemer van het product dat geleverd 

wordt door de strafrechtsactoren, maar is er sprake van een situatie waarin het slachtoffer in sterke mate 

coproducent is van de uitkomst (Whitaker, 1980). De verhouding tussen slachtoffers en het strafrecht is 

geen eenrichtingsverkeer. Het Openbaar Ministerie heeft dit verwerkt in hun concept ‘actieve 

wederkerigheid’.4 In de tweede plaats is er het onderscheid in rollen, wat ook in de handzame alliteratie 

‘Customer- client- citizen’ kan worden gevat. De gedachte dat de rol van klant (‘customer’) niet geheel 

voldoet bij publieke dienstverlening is onder meer uitgewerkt in de gezondheidszorg (Williams, 1994) 

en heeft ook als model gefungeerd voor de in de slachtofferzorgmonitor neergeslagen ontwikkeling ‘van 

tevredenheid naar kwaliteit’ (Van Mierlo et al., 2009). Behalve als klant zijn de deelnemers aan 

bemiddeling ook als cliënt of als burger (citizen) te conceptualiseren. 

Deze gedachtegang betekent dat in het huidige onderzoek niet louter de tevredenheid van deelnemers 

wordt bevraagd (het klant-perspectief), maar ook de cliënt en burgerperspectieven aan bod komen. Deze 

komen - in andere termen - ook terug in de voornaamste theoretische, victimologische perspectieven op 

strafrechtelijke instrumenten. De cliëntgedachte zien we terug in het containerbegrip ‘therapeutic 

                                                           
4 Zie de Aanwijzing Slachtofferzorg: http://www.om.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/@155130/aanwijzing/ 

http://www.om.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/@155130/aanwijzing/
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jurisprudence’ (Erez, Kilchling & Wemmers, 2011), dat de impact van rechtsinstrumenten op het 

welzijn van procesdeelnemers in kaart brengt. De sleutelbegrippen in rechtsperspectieven die verbonden 

zijn met slachtoffers als burgers zijn de procedurele rechtvaardigheid (Tyler, 2003) en het samenspel 

van retributieve en op waardeherstel gerichte doeleinden (‘justice restoration’: Okimoto & Wenzel, 

2008; Wenzel, Okimoto, Feather & Tielmann, 2008; Wenzel, Okimoto & Robertson, 2012).  

Het belang van procedurele rechtvaardigheid is ook in victimologisch onderzoek steeds bevestigd 

(Laxminarayan, 2012; Van Camp & De Mesmaecker, 2013; Wemmers, 1996). Participatie in de 

procedure die volgt op hun slachtofferschap vertegenwoordigt een waarde op zich voor slachtoffers, 

terwijl het hen onthouden van deze mogelijkheid als een straf kan worden ervaren. Herstelrechtelijke 

procedures kennen een grotere rol toe aan de betrokkenen en dus ook slachtoffers dan het traditionele 

strafrecht (Strang, 2002). De direct betrokkenen bepalen immers in een bemiddelingsproces gezamenlijk 

de uitkomst van het proces. Voorstanders van herstelrecht stellen daarom dat herstelrechtelijke 

procedures een antwoord zijn op het door slachtoffers ervaren gebrek aan participatiemogelijkheden.  

De impact van criminaliteit op slachtoffers heeft betrekking op twee te onderscheiden maar niet te 

scheiden zaken: de schade en het onrecht dat hen is aangedaan (Duff, 2003; Pemberton, 2013). Het 

onrecht heeft dan betrekking op twee symbolische dimensies (Wenzel, Okimoto et al., 2008; Okimoto 

& Wenzel, 2008; Wenzel et al., 2012); De eerste dimensie betreft de aantasting van macht en status van 

het slachtoffer, de tweede dimensie betreft de aantasting van in de gemeenschap gedeelde waarden en 

normen, hebben benoemd. De eerste dimensie heeft betrekking op de vergeldingswens van slachtoffers, 

de tweede op het belang van waardeherstel. Twee factoren hangen samen met de intensiteit van de 

vergeldingswens: de duidelijkheid van de overtreden norm en de mate van gemeenschappelijkheid met 

de dader (Gromet & Darley, 2009; Wenzel, Okimoto, Feather & Tielmann, 2008). Het eerste hangt 

samen met de zwaarte van het delict - hoe zwaarder, hoe duidelijker de normovertreding - en met het 

verschil in behandeling tussen volwassen daders en jongeren. Van jongeren is het makkelijker voor te 

stellen dat voor hen de norm onduidelijk was: de normovertreding kan dan een opvoedingskwestie zijn, 

waardoor ook voor het slachtoffer het belang van normbevestiging of waardeherstel van groter gewicht 

kan zijn dan de straf voor de dader. Hiervoor is het wel nodig dat dader en slachtoffer tot dezelfde 

gemeenschap behoren (Wenzel et al., 2008). Alleen bij daders uit dezelfde gemeenschap is een dergelijk 

waardeherstel van belang. Dit heeft ook weer implicaties voor de zwaarte van het delict. De plegers van 

zeer zware delicten plaatsen zichzelf door het delict buiten de gemeenschap (Gromet & Darley, 2009; 

Pemberton, 2008).  

Wenzel en collega’s verbinden een nadruk op waardeherstel met herstelrecht. Dit past bij de 

verschuiving in het herstelrechtelijk discours van materieel herstel (compensatie, 

herstelwerkzaamheden) naar meer symbolische vormen van herstel, waarvan het materieel herstel een 

onderdeel kan zijn, maar dat ook zaken als spijtbetuigingen en emotioneel herstel omvat (Braithwaite, 

1999; Strang, 2002). Bovendien sluit het ook aan bij het gegeven dat de deelnamebereidheid aan 

herstelbemiddeling het grootste is bij delicten gepleegd door jongeren, met wie het slachtoffer enige 
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gemeenschap ervaart (‘rapport’, zie Winkel, 2007) en waarvan de ervaren impact op het slachtoffer 

relatief gering is (zie ook Bolivar et al., 2013; Pemberton, 2011). 

Op dat laatste punt is de verbinding naar de therapeutic jurisprudence van belang. Herstelrechtelijke 

ontmoetingen worden - net als andere strafrechtelijke instrumenten, zoals het spreekrecht - dan in dienst 

van de emotionele verwerking van slachtoffers geplaatst. Er zijn theoretische gronden om aan te nemen 

dat slachtoffers van een ontmoeting met de dader minder bang en boos kunnen worden (Pemberton, 

Winkel & Groenhuijsen, 2007; Sherman & Strang, 2007), evenals onderzoeksresultaten die uitwijzen 

dat deze verwerkingsaspecten daadwerkelijk optreden (Sherman & Strang, 2007; Zebel, 2012). Van 

belang is hierbij wel dat steeds twee zaken niet uit het oog worden verloren: de effecten van 

herstelrechtelijke procedures zijn klein en lijken bovendien vooral van toepassing op een groep 

slachtoffers die al bij voorbaat niet erg bang of boos was (Bolivar et al., 2013; Pemberton, 2011). Een 

definitieve uitspraak hierover is echter nog niet mogelijk: de meeste studies naar herstelrecht vinden 

plaats zonder voormeting van deze constructen en waar dat wel het geval is, gebeurt dat niet op een 

manier die vergelijking met ander onderzoek hiernaar mogelijk maakt (Pemberton, 2012). Net als bij de 

daders is er bij slachtoffers die deelnemen aan herstelrechtelijke procedures sprake van een zelfselectie-

effect. De vraag naar effecten en uitkomsten van herstelrecht voor deelnemende slachtoffers dient 

daarom steeds vergezeld te gaan van de vraag welke slachtoffers deelnamen: wat zijn de redenen voor 

deelname, hun verwachtingen en motivatie (Erez & Tontodonato, 1992) en op welke kenmerken 

(psychologisch, sociaal-demografisch, ondervonden delict) onderscheiden zij zich van andere 

slachtoffers (Laxminarayan, 2012; Lens, Pemberton & Bogaerts, 2013). 

 

Therapeutic jurisprudence, procedurele rechtvaardigheid en waardeherstel in het perspectief van 

daders 

De drie perspectieven leveren ook een bruikbaar kader op voor het perspectief van deelnemende daders. 

De impact van herstelrecht op de antecedenten van recidive zijn in het kader van therapeutic 

jurisprudence te plaatsen, waar het over emoties en vergelijkbare constructen, zoals empathie, schaamte 

en schuld gaat (zie ook Sherman & Strang, 2011; Rossner, 2011; 2014). De impact van deelname op de 

emoties van de daders vormt bijvoorbeeld de kern van de reintegrative shaming theorie van Braithwaite. 

Een belangrijke discussie in dit verband is de vraag naar de emotie die het belangrijkste mechanisme 

vormt. Verschillende auteurs hebben er op gewezen dat de term shaming wellicht geen gelukkige is 

(Maruna, 2001; Van Stokkom, 2002; Tangney & Dearing, 2002, Tangney, 2007). Het aanwakkeren van 

gevoelens van schaamte zou zelden tot positieve gedragsveranderingen leiden en in plaats daarvan 

eerder contraproductieve gevolgen hebben. Had Braithwaite shaming niet beter als schuld kunnen 

aanduiden? Volgens van Stokkom (2002) zou het eerder gaan om het in de perken houden van schaamte, 

en het bewerkstelligen van empathie voor anderen, waaronder het slachtoffer. In het werk van Maruna 

(2001) naar ‘desistance’ spelen positieve emoties van de dader een belangrijke rol. In plaats van berouw, 

schuld en schaamte, zeiden zijn respondenten een gevoel van eigen vermogen en trots te hebben over 
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het overwinnen van de negatieve context - de moeilijke jeugd, de slechte vrienden en/of het drank- en 

drugsmisbruik - om op het rechte pad te blijven.  

De theorievorming en het onderzoek op het domein van de procedurele rechtvaardigheid speelt een 

belangrijke rol in het denken over het beperken van normoverschrijdingen (Tyler & Huo, 2002). Je 

houden aan de wet, is voor een belangrijk deel een functie van het vertrouwen en de legitimiteit van het 

strafproces (zie ook Tyler, 1990). Waar criminologisch denken in het verleden het proces als een 

onderdeel van de straf conceptualiseerde5 wordt het herstelrecht nadrukkelijk als een positieve 

procedurele ervaring geconceptualiseerd. De nadruk die herstelrechtelijke interventies leggen op de 

eigen bijdragen van de daders/verdachten en de wijze waarop zij betrokken worden bij het 

beslissingsproces kennen sterke overeenkomsten met kerngedachten van de theorie van procedurele 

rechtvaardigheid (Tyler, 2006). Datzelfde geldt voor de wijze waarop de interactie met de 

dader/verdachte plaatsvindt. Deze wordt als een volwaardige partij aangesproken in het proces, waarbij 

er in de bejegening ook voldoende ruimte is voor zijn of haar gevoelens en gedachten. Een hoge 

tevredenheid met deelname aan het proces hangt samen met een hoge mate van ervaren eerlijkheid van 

het proces: dat geldt voor daders even zeer als voor slachtoffers (zie ook Tyler et al., 2007; Barnes et 

al., 2013).  

Ook ‘justice restoration’ is in het perspectief van de dader te zien. Schnabel en Nadler (2008) werkten 

in hun ‘needs-based model of reconciliation’ uit dat de dader gemotiveerd kan zijn om de schade aan 

zijn morele en sociale reputatie te herstellen (zie ook Schnabel, Nadler et al., 2009). Het belang van de 

dader zou dan gelegen zijn in het waardeherstel. De dader heeft er in deze gedachtegang belang bij om 

zich hernieuwd en openlijk te identificeren met de door het delict geschonden waarden en normen, 

bijvoorbeeld door zijn spijt te betuigen (Tavuchis, 1991). De spijtbetuiging, de uitleg van zijn gedrag en 

eventuele compensatoire handelingen staan dan in dienst van het opvijzelen van het geschonden imago 

van de dader. Deze probeert hiermee de anderen te overtuigen van het feit dat hij/zij geen slechterik is, 

en begrip te krijgen voor de omstandigheden waaronder hij tot zijn daad kwam .  

Ook de mogelijke vergeldingswens van het slachtoffer en die van de maatschappij is van belang voor 

het daderperspectief. De dader heeft er belang bij deze vergelding zo beperkt mogelijk te houden, en 

deels zullen zijn spijtbetuiging, verontschuldiging en andere op waardeherstel gerichte acties deels 

gemotiveerd zijn door dit belang (zie ook Tavuchis, 1991). Deze acties kunnen ook bijdragen aan het 

herstellen van de geschonden status van het slachtoffer en hebben niet dezelfde negatieve impact op de 

dader als vergelding (zie ook Pemberton, Aarten & Mulder, nog niet gepubliceerd).  

 

De kosten en baten van herstelrecht 

Doorgaans worden in de literatuur de effecten (doorgaans de voordelen) van herstelrecht gezien in de 

opbrengsten voor slachtoffers, daders en de gemeenschap (e.g., Johnstone, 2002). De winst voor 

                                                           
5 Samengevat in de titel van het bekende boek van Malcolm Feeley uit 1979: The process is the punishment. 
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slachtoffers zou materieel en immaterieel (toegenomen gevoel van rechtvaardigheid, gezondheidswinst) 

van aard kunnen zijn en de winst voor daders zou op hun eigen welbevinden en op het voorkomen van 

recidive betrekking kunnen hebben. De winst voor de samenleving zou - naast de opbrengst voor 

slachtoffers en daders - ook betrekking kunnen hebben op de gevolgen van recidive voor derden en op 

een toegenomen gevoel van legitimatie en vertrouwen in strafrechtelijke actoren bij burgers. Ook in het 

beleidskader komen deze argumenten terug.  

In een recente evaluatie van Engelse herstelrechtelijke projecten worden de kosten voor het 

Justitieapparaat zelf benoemd. Shapland et al. (2008) stellen: ‘Were restorative justice to be integrated 

within criminal justice, the potential for restorative justice personnel to undertake tasks currently done 

by others and so reduce criminal justice costs’. Dit sluit aan bij meer algemeen onderzoek naar de kosten 

en baten van strafrechtelijke interventies, waarin ook de baten en kosten voor het strafrechtsapparaat 

zelf in kaart wordt gebracht (Dhiri & Brand, 1999).  

Van belang voor het uitwerken van de kosten en baten van herstelrecht is daarmee dat deze betrekking 

kunnen hebben op slachtoffer, dader, samenleving en het Justitie-apparaat (zie in het algemeen ook 

Cohen, 2000; Dhiri & Brand, 1999). In eerdere paragrafen is al ingegaan op de effecten op slachtoffers 

en daders. Voor een deel zijn de maatschappelijke effecten hiervan afgeleid: uit de literatuur blijken 

verdere effecten van herstelrecht op de samenleving moeilijk met enige precisie vast te stellen, voor 

zover hiertoe al pogingen worden gedaan (Johnstone, 2002).  

 

1.4 Kernpunten achtergrond 

Bovenstaand beleids- en wetgevingskader - en theoretisch kader - leveren de volgende uitgangspunten 

op voor het huidige onderzoek: 

-  Het belang van de kenmerken van de deelnemers. Elke vraag naar de opbrengsten en de 

effectiviteit van herstelrecht moet in het licht van de zelfselectie van de deelnemers - dader en 

slachtoffer - worden bezien. Dit betekent dat inzicht in de motivatie voor deelname en de 

kenmerken (delict, psychologisch, sociaal-demografisch) van deelnemers nodig is en de wijze 

waarin deze afwijkt van andere groepen potentiële deelnemers. De nadruk in het onderzoek ligt 

op de slachtofferervaring - conform het beleidskader en de startnotitie van dit onderzoek - maar 

richt zich ook op kenmerken en ervaringen van de dader. 

- Het verloop van de bemiddeling. De resultaten van bemiddelingen vinden in een coproductie 

tussen slachtoffers, daders en bemiddelaars plaats. De ene bemiddeling is daarmee de ander 

niet: van belang is om nader inzicht te krijgen in hetgeen gebeurt tijdens de bemiddeling. Verder 

is het van belang om te bezien wat de relatie is tussen de kenmerken van de dader en slachtoffer 

vooraf en het verloop en de uitkomst van de bemiddeling. 

- De invloed van mediation op het verloop van het strafproces. Anders dan bij de slachtoffer-

dader gesprekken heeft mediation in het strafrecht nadrukkelijk tot doel een juridische 



12 

 

overeenkomst te bereiken. De inhoud van deze overeenkomsten is daarmee van belang, maar 

ook de wijze waarop de OvJ en/of de rechter vervolgens rekening houdt met deze inhoud.  

- Effecten op slachtoffers en daders. Voor deelnemende slachtoffers geldt dat de effecten van de 

bemiddeling en zijn uitkomst worden bezien in het kader dat de procedurele rechtvaardigheid, 

de ‘justice restoration’-theorie en het ‘therapeutic jurisprudence’ framework daarvoor bieden 

(zie ook Pemberton & Vanfraechem, 2013). Voor daders wordt ook gekeken naar de 

procedurele rechtvaardigheid, ‘justice restoration’ en therapeutic jurisprudence, waarbij bij dat 

laatste schaamte en schuldgevoelens, (slachtoffer)empathie en ‘motivational posture’ worden 

betrokken.  

- Uitwerking kosten en baten herstelrecht. Het onderzoek zal inzicht bieden in de kosten en baten 

van herstelrecht voor het Justitieapparaat. De complexiteit bij het vaststellen van de effecten op 

slachtoffers en daders heeft zijn weerslag op de mate waarin kosten en baten van herstelrecht 

voor deelnemers goed vast te stellen zijn. Het onderzoek zal een eerste schatting opleveren van 

het maatschappelijk rendement, maar ook een model waarmee dit bij nader onderzoek in de 

toekomst nauwkeuriger in te schatten zal zijn. 

- Verhouding verschillende pilots. Voor een groot deel zal het onderzoek op identieke wijze 

worden uitgevoerd bij alle pilots. Bij een voldoende groot aantal respondenten per pilot worden 

de resultaten van de survey met elkaar vergeleken. Daarnaast worden de ervaringen van de 

betrokkenen bij de verschillende pilots in kaart gebracht. 

 

1.5 Doelstelling en onderzoeksvragen 

De doelstelling van het onderzoek is om een bijdrage te leveren aan het beleidskader 

“Herstelbemiddeling in het strafrecht”, door het bieden van inzicht in de lessen die te leren zijn uit de 

pilots herstelbemiddeling over de mogelijkheden, onmogelijkheden en noodzakelijke voorwaarden voor 

herstelbemiddeling in het strafrecht.  

 

Deze doelstelling is vertaald in vijftien onderzoekvragen, verdeeld over vijf onderdelen: A) wie nemen 

er deel aan de mediation; B) wat waren de kenmerken van de mediation; C) wat waren de ervaringen 

van en de gevolgen voor deelnemers aan mediation; D) wat zijn de kosten en baten van mediation en E) 

tot welke aanbevelingen voor het herstelbemiddelingsbeleid in Nederland geven de resultaten 

aanleiding.  

 

A. Wie nemen er deel aan mediation in het strafrecht? 

 

1. Welke kenmerken hebben deelnemende slachtoffers en daders? 

2. Wat zijn de verwachtingen van de betrokkenen (slachtoffer en verdachte/dader) voorafgaand 

aan de herstelbemiddeling en hoe is men ertoe gekomen om deel te nemen? 
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3. Zijn betrokkenen naar hun oordeel vooraf voldoende geïnformeerd over hun mogelijkheden en 

de consequenties daarvan?  

4. Welke criteria hanteren doorverwijzers en bemiddelaars voor deelname? Hoe stellen zij deze 

criteria vast? 

 

In paragraaf 1.3 is uitgebreid ingegaan op de zelfselectie van slachtoffers en daders. Onderzoeksvragen 

A1 en A2 hebben hierop betrekking. Voor de vrijwilligheid van deelname is verder een goede 

informatieverstrekking onontbeerlijk. Onderzoeksvraag A3 betreft het oordeel over deze 

informatieverstrekking. Van belang is verder dat ook de bemiddelaars en doorverwijzers zelf criteria 

hanteren voor deelname aan mediation in het strafrecht (onderzoeksvraag A4). Deze zijn voor een deel 

afgeleid van het concept beleidskader herstelbemiddeling, voor een deel zijn deze doelgroep- en pilot-

specifiek. De criteria die deze poortwachters hanteren hebben invloed op de samenstelling van de groep 

deelnemende slachtoffers en daders.  

 

B. Wat zijn de kenmerken van mediation in het strafrecht? 

 

1. In welk gedeelte van de doorverwezen zaken wordt mediation opgestart en in welk gedeelte van 

de opgestarte zaken wordt een overeenkomst bereikt?  

2. Welk type afspraken wordt gemaakt en in hoeverre worden gemaakte afspraken volgens 

betrokkenen nageleefd?  

3. Hoe gaat de officier van justitie om met de vaststellingsovereenkomst uit een mediation? Hoe 

vaak voegt Justitie nog iets toe aan de gemaakte afspraken en wat wordt dan toegevoegd?  

4. Heeft mediation in het strafrecht - naast de vaststellingsovereenkomst - invloed op het verloop 

van het strafrechtsproces? Op welke manier? 

 

Mediation in het strafrecht resulteert - indien geslaagd- in een vaststellingsovereenkomst die invloed 

heeft op het strafproces. De inhoud van de overeenkomsten (B2) en de wijze waarmee de OvJ hiermee 

omgaat (B3) zijn kernvragen in het onderzoek. Verder is van belang dat niet elke doorverwezen zaak 

resulteert in een geslaagde mediation (B1). In gevallen zal de mediation niet worden opgestart, en in 

andere gevallen zal een opgestarte mediation niet tot een overeenkomst leiden. Naast de wijze waarop 

de OvJ omgaat met de vaststellingsovereenkomst, kan de mediation ook andere gevolgen voor het 

strafproces hebben. Het kan bijvoorbeeld het proces versnellen, vertragen of additionele informatie 

opleveren voor de OvJ. Onderzoeksvraag B4 heeft op deze gevolgen betrekking. Het feitelijk verloop 

van de mediation volgens betrokkenen is het onderwerp van vraag C2.  

 

  



14 

 

C. Wat zijn de gevolgen van mediation in het strafrecht voor betrokkenen en wat is 

daarover hun oordeel? 

 

1. Wat zijn de gevolgen (effecten en resultaten) van herstelbemiddeling voor betrokkenen 

(slachtoffer en verdachte/dader) op de korte (binnen een maand) en middellange termijn (6 

maanden na afloop)? 

2. Kwam de bemiddeling overeen met de verwachtingen vooraf? Hoe kijkt men achteraf terug op 

de voorbereiding, inclusief de informatievoorziening?  

3. Wat zijn de opbrengsten en verbeterpunten volgens de mediators/bemiddelaars?  

4. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in het verloop en resultaten van de bemiddelingen in 

de verschillende pilots? 

 

De gevolgen (vraag C1: effecten, resultaten) van deelname aan herstelbemiddeling wordt bezien in het 

licht van de kenmerken van de deelnemers vooraf en uitgewerkt aan de hand van de ‘justice restoration’-

theorie (slachtoffer en dader), het ‘therapeutic jurisprudence’ framework (slachtoffer en dader) en de 

procedurele rechtvaardigheid (slachtoffer en dader). Hierbij worden ook de opbrengsten in materiële zin 

betrokken en - als opmaat naar het vaststellen van het maatschappelijke rendement (zie D) - de 

waardering van de gevolgen in financiële termen. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet alleen over de 

opbrengsten, de gevolgen kunnen immers ook contraproductief zijn. Bij de gevolgen wordt ook het 

oordeel van de mediators/bemiddelaars betrokken (C3) en wordt bezien in hoeverre de uitkomsten 

overeenkomen met de verwachtingen van de deelnemers vooraf (C2). Indien mogelijk worden de 

gegevens van daders en slachtoffers in één zaak op elkaar betrokken.  

Verder worden - zover mogelijk - de resultaten van de verschillende pilots met elkaar vergeleken en 

overeenkomsten en verschillen gerapporteerd (C4). De mate waarin en het abstractieniveau waarop deze 

vergelijking mogelijk is, is afhankelijk van de respons en de resultaten van de kwantitatieve survey.  

 

D. Kosten en baten herstelrecht 

 

1. Wat zijn voor Justitie naar schatting de kosten en baten van (de verschillende vormen van) 

herstelbemiddeling? 

2. Wat is het maatschappelijke rendement van (de verschillende vormen) van herstelbemiddeling?  

 

De vraag naar de kosten en baten van herstelrecht valt in het onderzoek in tweeën uiteen. In de eerste 

plaats (D1) is er de inschatting van de kosten die Justitie moet maken om mediation uit te voeren en de 

baten, de verminderde kosten voor het strafrechtelijk apparaat. Hierbij gaat het om de kosten voor het 

Openbaar Ministerie, maar ook voor de rechterlijke macht en de strafexecutie. In de tweede plaats (D2) 

is er de inschatting van het maatschappelijke rendement. Wat is de waarde van deelname aan 
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herstelbemiddeling voor de deelnemers? Het onderzoek levert hiervan een eerste inschatting op, alsmede 

een model dat door verder onderzoek preciezer in te vullen is. 

 

E. Aanbevelingen 

 

1. Geven de resultaten van de pilots aanleiding om criteria in het concept beleidskader 

herstelbemiddeling te wijzigen of aan te scherpen?  

 

Het onderzoek staat in dienst van de verdere ontwikkeling van het herstelbemiddelingsbeleid in 

Nederland. In het eindrapport worden hiertoe specifieke aanbevelingen gedaan. 

 

1.6 Inhoud en leeswijzer tussenrapport 

Dit tussenrapport behandelt de eerste resultaten van de nulmeting (T0) en de eerste nameting (T1) van 

de survey. De inclusie van respondenten in het onderzoek blijft na de publicatie van het tussenrapport 

doorlopen. De gepresenteerde resultaten zijn daarmee nadrukkelijk voorlopig van aard. Ook de in 

hoofdstuk 5 te presenteren conclusies kunnen in het eindrapport nog anders uitpakken. De volgende 

vragen staan centraal in dit rapport: 

- Wie nemen er deel aan bemiddeling in het strafrecht (vragen A1 tot en met A3)?  

- Wat zijn de kenmerken van bemiddeling in het strafrecht (vragen B1 en B2)?  

- Wat zijn de effecten van deelname, ook in termen van het oordeel van deelnemers (vragen C1 

en C2)? 

 

In hoofdstuk 2 worden de opzet, het verloop en de gebruikte methoden van onderzoek beschreven. In 

hoofdstuk 3 worden de resultaten van de nulmeting beschreven, en wordt een eerste antwoord 

geformuleerd op onderzoeksvragen A1 en A2. In dat hoofdstuk worden ook de registraties van de 

deelnemende pilots zelf geanalyseerd, waarmee al een deel van onderzoekvraag B1 wordt beantwoord. 

In hoofdstuk 4 komen de resultaten van de eerste nameting aan bod.  
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Hoofdstuk 2 Opzet en methoden van onderzoek tussenrapport 

 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de opzet en methoden van het onderzoek behandeld. We staan eerst kort stil bij 

de plek van het tussenrapport in het gehele onderzoek (paragraaf 2.2). Op het moment van publicatie 

van dit tussenrapport loopt de dataverzameling voor het onderzoek nog door. Het tussenrapport beoogt 

een eerste inzicht te geven in de resultaten van de kwantitatieve survey naar de ervaringen van 

deelnemers.  

In paragraaf 2.3 worden de deelnemende pilots beschreven. Deze beschrijving is goeddeels gebaseerd 

op de door de partijen ingediende projectplannen. In het eindrapport wordt uitgebreider ingegaan op de 

feitelijke gang van zaken in de pilots, waarbij interviews met sleutelinformanten als de belangrijkste 

gegevensbron fungeren.  

In paragraaf 2.4 wordt een beschrijving gegeven van de gehanteerde vragenlijsten in de voormeting (T0) 

en eerste nameting (T1) van de kwantitatieve survey, waarvan de resultaten in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 

4 worden beschreven.  

 

2.2 Overzicht methoden in samenhang 

In dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van vier methoden van onderzoek. Ten eerste is een 

kwantitatieve, longitudinale survey afgenomen onder slachtoffers en verdachten/daders. Dit is gebeurd 

op drie momenten: één voordat de bemiddeling had plaatsgevonden en twee daarna. Deze vragenlijsten 

hadden tot doel (een deel van het) antwoord te geven op de volgende onderzoeksvragen (zie ook tabel 

2.1): 

- Wie nemen er deel aan mediation in het strafrecht (vragen A1 t/m A3)? 

- Wat zijn de kenmerken van mediation in het strafrecht (vragen B1, B2 en B4)?  

- Wat zijn de gevolgen van mediation in het strafrecht voor betrokkenen (vragen C1, C2 en C4)? 

- Wat is het maatschappelijk rendement van mediation in het strafrecht (vraag D2)? 

- Geven de resultaten van de pilots aanleiding om criteria in het concept beleidskader 

herstelbemiddeling te wijzigen of aan te scherpen (vraag E1)? 

 

De survey-gegevens worden hierbij vergeleken met vergelijkbare data verzameld in eerder onderzoek. 

In kader 2.1 gaan we in op een aantal van de bronnen die hiervoor gebruikt worden. In paragraaf 2.4 

wordt ingegaan op de verschillende onderdelen van de vragenlijsten.  
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Ten tweede worden interviews afgenomen onder slachtoffers, verdachten, mediators/bemiddelaars, 

Officieren van Justitie en andere betrokkenen. Hiermee wordt antwoord gegeven op onderzoeksvragen: 

- Wie nemen er deel aan mediation in het strafrecht (vragen A1 t/m A4)? 

- Wat zijn de kenmerken van mediation in het strafrecht (vragen B2 t/m B4)? 

- Wat zijn de gevolgen van mediation in het strafrecht voor betrokkenen (vragen C2 t/m C4)?  

- Geven de resultaten van de pilots aanleiding om criteria in het concept beleidskader 

herstelbemiddeling te wijzigen of aan te scherpen (vraag E1)? 

Ten derde wordt een kosten baten analyse uitgevoerd. In de eerste plaats wordt inzicht verkregen in de 

kosten en baten voor het strafrechtelijk apparaat. De daadwerkelijk gemaakte kosten voor de 

bemiddelingen worden hierbij afgezet tegenover de kosten die gemaakt hadden moeten worden indien 

er geen bemiddeling zou hebben plaatsgevonden. In de tweede plaats levert de longitudinale survey twee 

soorten informatie op, die - ook in combinatie – (een eerste) inzicht kunnen bieden in het 

maatschappelijk rendement. Het gaat dan om een vertaling van de gevonden effecten (in termen van 

procedurele rechtvaardigheid, therapeutic jurisprudence, justice restoration e.d.) in kosten en baten. 

Daarnaast is de vignettenmethode gebruikt om de financiële waarde van bemiddeling in te schatten. De 

kosten baten analyse geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen: 

- Wat is het maatschappelijk rendement van mediation in het strafrecht (vragen D1 en D2)? 

- Geven de resultaten van de pilots aanleiding om criteria in het concept beleidskader 

herstelbemiddeling te wijzigen of aan te scherpen (vraag E1)? 

Ten vierde is inzicht verkregen in de vaststellingsovereenkomsten van pilotzaken waarbij bemiddeling 

heeft plaatsgevonden en in de juridische uitkomst van alle voor bemiddeling geschikt bevonden 

pilotzaken. Hiermee wordt antwoord gegeven op onderzoeksvragen: 

- Wat zijn de kenmerken van mediation in het strafrecht (vragen B1 t/m B4)?  

- Wat is het maatschappelijk rendement van mediation in het strafrecht (vraag D2)?  

- Geven de resultaten van de pilots aanleiding om criteria in het concept beleidskader 

herstelbemiddeling te wijzigen of aan te scherpen (vraag E1)? 

 

Ter verkrijging van additionele data voor het beantwoorden van onderzoeksvragen D1 en E1 is inzicht 

verkregen in de pilotvoorstellen. Hetzelfde geldt voor de registratie/aanmeldformulieren. Deze databron 

is gebruikt om inzicht te verkrijgen in het aantal registraties en aanmeldingen per pilot, het aantal 

respondenten in het onderhavige onderzoek en de kenmerken van deze personen. 

In deze rapportage staan de eerste twee metingen van de kwantitatieve vragenlijst centraal (T0 en T1). 

Ook wordt hier de analyse van de registratieformulieren besproken. De resultaten van de overige 
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methoden van onderzoek worden uitgebreid besproken in de eindrapportage. Beoogd wordt deze op 1 

juli 2015 op te leveren. 

 

Tabel 2.1 Onderzoeksvragen en methoden 

Onderzoeksvragen Surveys Interviews Kosten 

baten 

analyse 

Registratie en 

vaststellings- 

overeenkomst 

A. Wie nemen er deel aan mediation in het 

strafrecht? 

    

A1. Welke kenmerken hebben deelnemende 

slachtoffers en verdachten/daders? 

X X   

A2. Wat zijn de verwachtingen van de betrokkenen 

(slachtoffer en verdachte/dader) voorafgaand aan 

de herstelbemiddeling en hoe is men ertoe 

gekomen om deel te nemen? 

X X   

A3. Zijn betrokkenen naar hun oordeel vooraf 

voldoende geïnformeerd over hun mogelijkheden 

en de consequenties daarvan? 

X X   

A4. Welke criteria hanteren doorverwijzers en 

bemiddelaars voor deelname? Hoe stellen zij deze 

criteria vast? 

 X   

B. Wat zijn de kenmerken van mediation in het 

strafrecht? 

    

B1. In welk gedeelte van de doorverwezen zaken 

wordt mediation opgestart en in welk gedeelte van 

de opgestarte zaken wordt een overeenkomst 

bereikt? 

X   X 

B2. Welk type afspraken wordt gemaakt en in 

hoeverre worden gemaakte afspraken volgens 

betrokkenen nageleefd? 

X X  X 

B3. Hoe gaat de officier van justitie om met de 

vaststellingsovereenkomst uit een mediation? Hoe 

vaak voegt Justitie nog iets toe aan de gemaakte 

afspraken en wat wordt dan toegevoegd? 

 X  X 
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B4. Heeft mediation in het strafrecht - naast de 

vaststellingsovereenkomst - invloed op het verloop 

van het strafrechtsproces? Op welke manier? 

X X  X 

C. Wat zijn de gevolgen van mediation in het 

strafrecht voor betrokkenen en wat is daarover 

hun oordeel? 

    

C1. Wat zijn de gevolgen (effecten en resultaten) 

van herstelbemiddeling voor betrokkenen 

(slachtoffer en verdachte/dader) op de korte 

(binnen een maand) en middellange termijn (6 

maanden na afloop)? 

X    

C2. Kwam de bemiddeling overeen met de 

verwachtingen vooraf? Hoe kijkt men achteraf 

terug op de voorbereiding, inclusief de 

informatievoorziening? 

X X   

C3. Wat zijn de opbrengsten en verbeterpunten 

volgens de mediators/bemiddelaars? 

 X   

C4. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in 

het verloop en de resultaten van de bemiddelingen 

in de verschillende pilots? 

X X   

D. Kosten en baten herstelrecht     

D1. Wat zijn voor Justitie naar schatting de kosten 

en baten van (de verschillende vormen van) 

herstelbemiddeling? 

  X X 

D2. Wat is het maatschappelijke rendement van (de 

verschillende vormen) van herstelbemiddeling? 

X  X  

E. Aanbevelingen     

E1. Geven de resultaten van de pilots aanleiding 

om criteria in het concept beleidskader 

herstelbemiddeling te wijzigen of aan te scherpen?   

X X X X 

 

  



20 

 

2.3 Beschrijving pilots 

Op verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn door verschillende actoren in het veld 

projectvoorstellen voor pilots met herstelbemiddeling ingediend. Deze vijf pilots zijn in te delen in de 

fase van het strafproces waarin de mediation of bemiddeling heeft plaatsgevonden: de politiefase, de 

officiers- en rechtersfase en na het vonnis.  

 

2.3.1 Politiefase  

Twee pilots hebben betrekking op de politiefase. In de Pilot Spijkenisse6 (Pilot 1A) zijn 

politiemedewerkers en agogisch medewerkers van de gemeenten en HALT getraind om 

herstelbemiddelingen uit te voeren. Naar verwachting zou dit in de pilot bij een zestigtal relatief lichte 

vergrijpen in de praktijk worden gebracht. De politieagenten hebben de mogelijkheid om 

bemiddelingszaken door te verwijzen naar de gemeente (opschalingsfase). Deze opschalingsfase is 

bedoeld voor die casussen die meer agogische expertise vragen en meer tijd kosten om tot oplossingen 

te komen.  

Bij het Utrechtse project ‘Verwijzing naar mediation door politie in de vreedzame stad’ (Pilot 

1B) vindt de mediation door onafhankelijke, professionele mediators plaats. Deze mediators staan 

geregistreerd bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN, voorheen Nederlands Mediation Instituut, 

NMI). Deze vorm van mediation vindt plaats nadat men aangifte heeft gedaan. De pilot valt onder het 

project de Vreedzame Wijk, waarin het zogenaamde Utrechts Mediatiemodel is ontwikkeld. Binnen dit 

project kunnen de politie en andere betrokkenen uit de wijk preventief ofwel zelf bemiddelen, ofwel 

zaken doorverwijzen naar wijkmediatoren. In dat geval wordt gesproken van wijkmediatie. De 

wijkmediatie is onderdeel van het mediatiemodel en wordt ondersteund door de investeringen van de 

gemeente Utrecht in de Vreedzame Wijkaanpak. Ook de buurtbemiddeling doet mee aan bemiddelingen. 

Een aantal buurtbemiddelaars doet zowel als buurtbemiddelaar mee en als mediator na aangifte. Naast 

wijkmediatie en buurtbemiddeling voorziet de pilot in een derde mogelijkheid, namelijk het 

doorverwijzen naar professionele (MfN) mediators. Doorverwijzing naar professionele mediators 

geschiedt bij zaken waarbij de politie van tevoren inschat dat strafrecht geen echte oplossing gaat bieden 

en bij zaken waarbij betrokkenen van de aangifte bij elkaar in de buurt wonen of de kans groot is dat zij 

elkaar regelmatig zullen treffen. Voorbeelden van zaken zijn first-offenders die net buiten de HALT-

criteria vallen, vernielingen, vechtpartijen met lichamelijk letsel, bedreiging en/of omvangrijke of 

ernstig geëscaleerde burenconflicten. Het plan voor de Utrechtse pilot voorzag in een zestigtal 

mediations, waarvan dertig één-op-één mediations, twintig zogenaamde groepsmediations - waarbij 

meerdere slachtoffers en verdachten betrokken zijn en/of een conferentie met steunfiguren en 

belanghebbenden noodzakelijk wordt geacht - en tien ‘complexe groepsmediations’. Laatstgenoemde 

                                                           
6 Bij oplevering van deze tussenrapportage ook wel genaamd: ‘Nissewaard’. 



21 

 

groep betreft grotere aantallen betrokkenen, conflicten met vaak meerdere strafbare feiten en de 

betrokkenheid van verschillende (semi)-overheidsactoren.  

 

2.3.2 Officiers- en rechtersfase 

De grootste pilot wordt uitgevoerd in de officiers- en rechtersfase (Pilot 2). Dit projectplan 

voorziet in mediation in drie soorten zaken: in het kader van de ZSM-afdoening (200 zaken), vanaf het 

moment dat de zaak bij de rechtbank is aangemeld (100 zaken), en bij jeugdstrafzaken (100 zaken). De 

eerste twee vinden plaats in de arrondissementen Amsterdam, Noord Holland, Den Haag, Rotterdam en 

Brabant-Oost, de laatste in Breda/Middelburg en Amsterdam. Het gaat hier om een samenwerking van 

het OM, de Zittende Magistratuur (ZM), de door de rechtbank geselecteerde MfN-mediators 

(Mediatorsfederatie Nederland, voorheen: Nederlands Mediation Instituut, NMI) en Slachtoffer in Beeld 

(SiB)7. Binnen deze pilot is mediation in de termen van Groenhuijsen (2000) onderdeel van het 

strafrecht. Bij de afhandeling van een zaak kan rekening worden gehouden met de deelname aan 

mediation en de uitkomst hiervan. 

 In deze pilot worden zaken door rechters en officieren van justitie doorverwezen naar de 

mediationbureaus van de rechtbank. De mediationbureaus verwijzen de zaken om en om door naar MfN-

mediators (in het vervolg ookwel ‘rechtbankmediators’ genoemd) en SiB. Dit leidt ertoe dat de 

bemiddelingen door twee verschillende mediators worden verzorgd, namelijk mediators van Slachtoffer 

in Beeld (SiB) rechtbankmediators. SiB heeft een eigen beleid en visie opgesteld voor mediation in 

strafrecht (SiB, 2013) en rechtbankmediators, allen MfN-gecertificeerd, werken volgens de 

gedragsregels en reglementen van de MfN (MfN, 2007; 2008; n.d.). Daarnaast is er ten behoeve van de 

pilot via verscheidene initiatieven gewerkt aan het ontwikkelen van een uniforme werkwijze voor 

rechtbankmediators, onder andere in samenwerking met Stichting mediation in strafzaken. Beide 

instanties gaan uit van dezelfde basisprincipes van mediation, maar er zijn een aantal verschillen tussen 

de uitgangspunten van SiB en die van de rechtbankmediators.  

Een duidelijk voorbeeld betreft het aantal mediators die betrokken zijn bij een mediation. Naar 

eigen zeggen staat bij zowel de rechtbankmediators als SiB kwaliteit hoog in het vaandel en deze wordt 

gewaarborgd via cursussen, inwerktrajecten, bijscholing en intervisie. SiB-mediations kunnen zowel 

door één als door twee mediators worden uitgevoerd, maar werkt standaard met één mediator. SiB-

mediators werkzaam binnen de pilot hebben uitgebreide ervaring met bemiddeling bij zeer zware 

delicten, welke zij ook zelfstandig uitvoeren. In zaken waarbij een groepsherstelconferentie wordt 

ingezet, kan bijvoorbeeld een extra mediator worden ingezet. De rechtbankmediators werken binnen de 

pilot in beginsel in ‘co-mediation’. Co-mediation wordt beschouwd als een intervisie instrument. 

Daarnaast kunnen taken zo gemakkelijk worden verdeeld en kan er een goede match worden gemaakt 

                                                           
7 Overigens zijn er bij SiB ook MfN-gecertificeerde mediators werkzaam. 
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tussen de zaak en de mediators. Zo kan er bij huiselijk geweld bijvoorbeeld gekozen worden voor een 

psycholoog en jurist als mediators of voor een mannelijke en een vrouwelijke mediator. 

Er zijn meerdere verschillen te duiden. Een aantal van deze uitgangspunten verschillen op 

papier, maar zorgen niet voor een substantieel verschil in de praktijk (bijvoorbeeld de mogelijkheid tot 

het opstellen van een eenzijdige verklaring en de mogelijkheid dat de raadsman- of vrouw het 

gezamenlijke gesprek bijwoont). Een aantal, zoals het voorbeeld van de co-mediation versus één 

mediator, zorgt wel voor een duidelijk verschil in de praktijk. Op dit moment is er onvoldoende 

duidelijkheid over hoe groot deze verschillen zijn op papier en wat de gevolgen hiervan zijn in de 

praktijk. 

 

2.3.3 Na het vonnis 

Een tweetal pilots heeft betrekking op de fase na het vonnis. Bemiddeling in deze fase heeft 

geen invloed op het strafproces en is daarmee complementair aan het strafproces. De pilots worden 

uitgevoerd in de fase van het reclasseringstoezicht, uitgesproken in het vonnis dat door de Reclassering 

Nederland (RN) wordt uitgevoerd. Het toezicht kan ook een onderdeel zijn van een programma in het 

kader van de detentiefasering of als voorwaarde worden opgenomen in de beschikking van de 

voorwaardelijke invrijheidsstelling. De pilots vinden plaats in Rotterdam en Dordrecht. De eerste pilot 

betreft herstelbemiddeling tussen dader en slachtoffer bij een locatie- en contactverbod met of zonder 

Elektronische Controle (Pilot 3A). De bemiddelingen in deze pilot worden uitgevoerd door Slachtoffer 

in Beeld. De RN meldt een gemotiveerde dader voor de pilot aan bij het CaseManagers Aanmeldpunt 

(CMA) van Slachtofferhulp Nederland. De casemanagers van Slachtofferhulp Nederland gaan bij de 

slachtoffers na of zij openstaan voor deelname aan de pilot. Herstelbemiddeling is een mogelijke 

uitkomst maar behoeftepeiling bij het slachtoffer met betrekking tot de invulling van het contact- en 

locatieverbod kan ook een reden zijn om in gesprek te gaan. Indien er geen behoefte is voor bemiddeling 

dan eindigt het onderzoeken wat mogelijk is bij de behoeftepeiling bij de slachtoffers. De zaak wordt 

dan niet aangemeld bij SiB. Indien er wel behoefte is aan een vorm van bemiddeling dan gaat Slachtoffer 

in Beeld hiermee aan de slag. Bemiddeling kan zowel tijdens als na het opleggen van een locatie- en 

contactverbod starten. Slachtoffer en dader kunnen elkaar immers gedurende of na afloop van het 

locatieverbod/contactverbod tegenkomen. In dit geval kan herstelbemiddeling voorkómen dat een 

(toevallige) ontmoeting escaleert. Zaken uit de zogenaamde High Impact Crime (HIC)-delicten worden 

voor deze pilot geselecteerd.  

In de tweede pilot (Pilot 3B) worden door de Reclassering Nederland (RN) en de Eigen Kracht 

Centrale (EKC) de mogelijkheden verkend van het inzetten van conferenties bij zaken met adolescente 

daders (tussen 16 en 23 jaar). Het gaat hier om daders die onder toezicht staan van de RN. De 

toezichthouders van RN gaan na welke zaken geschikt zijn voor bemiddeling en de bemiddeling wordt 

vervolgens uitgevoerd door het EKC. Hierbij wordt de dader als eerste benaderd met de vraag of hij of 
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zij wil deelnemen aan een Eigen Kracht Conferentie. Het slachtoffer wordt vervolgens benaderd via 

Slachtofferhulp Nederland. Als beiden verder willen worden de voorbereidingen voor een EKC gestart.  

 

2.4 Vragenlijsten 

Op drie verschillende momenten is een gestructureerde vragenlijst afgenomen onder zowel slachtoffers 

als verdachten/daders: één voor de bemiddeling en twee na bemiddeling. De deelnemers aan de 

verschillende pilots hebben identieke vragenlijsten toegestuurd gekregen (zie bijlagen 1 t/m 4). Het 

streven was om de eerste vragenlijst (T0) af te nemen 2 weken voordat de bemiddeling plaatsvond en 

de nametingen respectievelijk één maand (T1) en zes maanden na bemiddeling (T2). Afhankelijk van 

de voorkeur van de respondent is de vragenlijst schriftelijk of digitaal ingevuld. In deze rapportage 

worden de resultaten gepresenteerd van de voormeting (T0) en de eerste nameting (T1).  

De eerste vragenlijst heeft vier voorname functies. In de eerste plaats worden hierin de kenmerken van 

het delict en de respondenten bevraagd. In de tweede plaats worden de ervaringen met de voorbereiding 

op de bemiddeling in kaart gebracht. In de derde plaats worden motieven voor en verwachtingen over 

deelname onderzocht. Tot slot worden van verschillende (psychologische) constructen de waarden 

gemeten van deelnemers vóór bemiddeling/mediation, die bij de slachtofferpopulatie in de 

eindrapportage ook vergeleken worden met een vergelijkingsgroep. 

In de tweede vragenlijst komen deze constructen dus wederom aan bod, aangevuld met de wijze waarop 

de deelnemers het bemiddelingsproces en de uitkomst hebben ervaren. Hierbij wordt specifiek ook 

gekeken naar de vraag of de bemiddeling bijgedragen heeft aan een ervaring van persoonlijke groei. 

Daarnaast wordt de verdachte/dader gevraagd naar zijn ervaringen met positieve feedback en negatieve 

shaming tijdens de ontmoeting. Tabel 2.2 bevat een kort overzicht van de inhoud van de vragenlijsten. 

 

Tabel 2.2 Onderdelen vragenlijst T0 en T1: slachtoffers en verdachten/daders 

Slachtoffer Verdachte/dader 

1) Achtergrondkenmerken respondent en zaak 

(T0) 

 

2) Motieven voor en verwachtingen over 

deelname aan bemiddeling/mediation (T0) 

 

3a) Perceptie van controle over het herstelproces 

(T0, T1) 

1) Achtergrondkenmerken respondent en zaak  

(T0) 

 

2) Motieven voor en verwachtingen over deelname aan 

bemiddeling/mediation (T0) 

 

3a) Gevoelens van schuld en schaamte (T0, T1) 

3b) Slachtofferempathie (T0, T1) 
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3b) Gevoelens van angst en depressie(T0, T1) 

3c) Post Traumatische Stress Symptomen (T0, T1) 

3d) Zelfredzaamheid (T0, T1) 

3e) Woedegevoelens (T0, T1) 

3f)  Wraak- en vergevingsgevoelens(T0, T1) 

3g) Vertrouwen in politie en justitie (T0, T1) 

3h) Het geloof in een rechtvaardige wereld (T0, 

T1) 

 

4a) Objectieve gegevens mediation en mediator 

(procedurele rechtvaardigheid) en  

mediationovereenkomst (uitkomst) (T1) 

4b) Mening deelnemer over de 

mediationovereenkomst (uitkomst), 

mediationinhoud en  

mediator (procedurele rechtvaardigheid) (T1) 

4c) Aansluiting motieven en verwachtingen met 

werkelijkheid mediation (T1) 

4d) Waardering inhoud mediation (procedurele 

rechtvaardigheid) (T1) 

4e) Waardering uitkomst mediation(T1)  

4f)  Rapportcijfer mediation (T1) 

 

5) Ervaren groei als gevolg van deelname (T1) 

 

3c) Vertrouwen in politie en justitie (T0, T1) 

3d) Het geloof in een rechtvaardige wereld (T0, T1) 

 

4a) Objectieve gegevens mediation en mediator 

(procedurele rechtvaardigheid) en  

mediationovereenkomst (uitkomst) (T1) 

4b) Mening deelnemer over de mediationovereenkomst 

(uitkomst), mediationinhoud en  

mediator (procedurele rechtvaardigheid) (T1) 

4c) Aansluiting motieven en verwachtingen met 

werkelijkheid mediation  (T1) 

4d) Waardering inhoud mediation (procedurele 

rechtvaardigheid) (T1) 

4e) Waardering uitkomst mediation  (T1) 

4f)  Rapportcijfer mediation (T1) 

 

5a) Ervaren groei als gevolg van deelname (T1) 

5b) Ervaren positieve en negatieve feedback tijdens de 

bemiddeling (T1) 

 

 

2.4.1 Onderdelen vragenlijsten slachtoffer 

De motieven voor, verwachtingen over en ervaringen met deelname aan bemiddeling/mediation zijn 

gebaseerd op eerder onderzoek naar herstelrecht en slachtofferervaringen. Voor de slachtofferlijsten is 

hiervoor met name geput uit het onderzoek van Laxminarayan, Lens en Pemberton (2013) naar de 

slachtoffer-dader gesprekken en het onderzoek van Lens, Pemberton en Groenhuijsen (2010) naar het 

spreekrecht. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de vergelijking met deze onderzoeken 

vergemakkelijkt. Voor de psychologische constructen is gebruik gemaakt van bestaande 

psychometrische schalen, die in een aantal gevallen aangepast zijn aan de situatie van dit onderzoek. 

Verschillende hiervan zijn ook gemeten in het onderzoek naar het spreekrecht en de schriftelijke 

slachtofferverklaring (zie Lens, Pemberton & Groenhuijsen, 2010). Waar mogelijk vergelijken we de 

resultaten van het huidige onderzoek met de uitkomsten van deze studie (zie kader 2.1). De volgende 

zaken zijn gemeten in beide onderzoeken: 
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 Perceptie van controle over het herstelproces. Eén van de subschalen van de Rape 

Attribution Questionnaire (RAQ) (Frazier, 2003) is gebruikt om perceptie van controle 

over het herstelproces te meten (zie ook Lens et al., 2010). Vijf (self-report) items worden 

beantwoord op een 5-punts Likert schaal, variërend van 1 (geheel oneens) tot 5 (geheel 

eens). Itemscores worden bij elkaar opgeteld en omgerekend naar een totaalscore, waarna 

ook het berekenen van een gemiddelde score tot de mogelijkheden behoort. In het 

onderzoek naar het spreekrecht en de schriftelijke slachtofferverklaring werd bij 

deelnemers een gemiddelde waarde van 13,6 gevonden en bij niet deelnemers 16,0. De 

Cronbach’s alpha voor deze schaal bedroeg in het huidige onderzoek 0,38, wat 

onvoldoende is om de schaal als zodanig te hanteren. Er zijn daarom twee items (‘Ik heb 

het gevoel dat ik niet veel kan doen om mezelf beter te voelen’) en (‘De invloed van het 

misdrijf/conflict zal me lange tijd beïnvloeden, maar er zijn dingen die ik kan doen om het 

effect hiervan te beperken’) verwijderd. Na verwijdering hiervan resteert een 3-item schaal 

met een Cronbach’s alpha van 0,72. 

 Posttraumatische stressklachten. De Trauma Screening Questionnaire (TSQ; Brewin et al., 

2002) is gebruikt om posttraumatische stressklachten te meten. De TSQ bestaat uit tien (self-

report) items en is afgeleid van de PTSD Symptom Scale-Self Report version (PSS-SR; Foa, 

Riggs & Dancu, 1993). De items hebben betrekking op gevoelens van herbeleving en 

prikkelbaarheid en worden gescoord met ‘ja’ (de afgelopen week twee of meer keer beleefd) 

of ‘nee’ (de afgelopen week minder dan twee keer beleefd). Itemscores (ja = 1, nee = 0) 

worden bij elkaar opgeteld en omgerekend naar een totaalscore. Totaalscores variëren van 0 

(laag) tot 10 (hoog). Een score van vijf punten of meer is een indicatie van een mogelijk 

aanwezige posttraumatische stressstoornis. Cronbach’s alpha voor deze schaal bedraagt 0,87. 

 Woedegevoelens. Gemeten met de Dimensions of Anger Reactions Scale (DAR; Novaco, 

1975). De DAR bestaat uit zeven (self-report) items betreffende dispositionele 

woedereacties. Voor dit onderzoek zijn de originele Engelstalige items vertaald naar het 

Nederlands. Items worden gescoord op een 9-punts Likert schaal (waarbij 0=klopt helemaal 

niet en 8=klopt helemaal). Totaalscores lopen van 0 tot 56, waarbij een lage score een 

indicatie geeft voor het ontbreken van woedegevoelens en een hoge score een indicatie geeft 

voor extreme woedegevoelens. Aangezien de originele DAR dispositionele woedegevoelens 

meet, wordt in dit onderzoek respondenten gevraagd bij invulling van de schaal een 

tijdsperiode van ‘de afgelopen twee weken’ in ogenschouw te nemen. Dit om mogelijke toe- 

of afnamen in woede door deelname aan de mediation in kaart te brengen.  Cronbach’s alpha 

voor deze schaal bedraagt 0,87. 

 Angstgevoelens. De respondenten is de angst-subschaal van de Hospital Anxiety and 

Depression Scale NL (HADS-NL; Snaith, 1992) voorgelegd. Deze bestaat uit zeven (self-

report) items. Items worden gescoord op een 4-punts Likert schaal, variërend van 0 tot 3. 
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Totaalscores variëren van 0 tot 21, waarbij een totaalscore van 8 of meer een indicatie geeft 

van een psychiatrisch toestandsbeeld. Cronbach’s alpha voor deze schaal bedraagt 0,91. 

 Vertrouwen in het rechtssysteem. Het vertrouwen in het strafrecht is gemeten met de Trust 

in the Law-schaal (Tyler & Huo, 2002). Deze schaal bestaat uit twee lijsten van vier items, 

waarvan één betrekking heeft op vertrouwen in de politie en één op vertrouwen in de 

rechterlijke macht. De items worden gemeten met 4-punts Likert schalen, waarbij 1 het meest 

positieve oordeel weergeeft en 4 het meest negatieve oordeel. Itemscores worden bij elkaar 

opgeteld en omgerekend naar een totaalscore. De schaal loopt van 8 (veel vertrouwen) tot 32 

(weinig vertrouwen). De gemiddelde score op deze lijst was in het onderzoek naar het 

spreekrecht/SSV 16 punten, waarbij er geen verschil was tussen de niet-deelnemers en de 

wel-deelnemers. Cronbach’s alpha voor deze schaal bedraagt 0,86. 

 

Daarnaast is er een aantal vragenlijsten afgenomen in het huidige onderzoek die niet of anders 

opgenomen waren in het onderzoek van Lens et al (2010). Het gaat om de volgende constructen: 

 

 Zelf-effectiviteit. De 7-item (verkorte) Self-Efficacy Measure bestaat uit items waarbij 

respondenten hun perceptie van zelfredzaamheid scoren (Benight et al., 2004; Van Der 

Velden et al., 2014). Deze bestaat uit items waarbij respondenten hun perceptie van 

zelfredzaamheid scoren. De self-efficacy scores hebben een range van 7 (laagste self-

efficacy) to 49 (hoogte self-efficacy). In een recente studie van Bosmans, Van der Knaap en 

Van der Velden (2015) bleken respondenten die in de twee jaar voorafgaand een potentieel 

traumatische gebeurtenis hadden meegemaakt een gemiddelde score van 40 op de lijst te 

rapporteren. Cronbach’s alpha voor deze schaal bedraagt 0,94. 

 Geloof in een rechtvaardige wereld (Dalbert, Montada, & Schmitt, 1987). Deze schaal 

bestaat uit een zestal items die worden gescoord op een 6-punts Likert schaal. Totaalscores 

variëren van 6 tot 36, waarbij een hoge score een sterk geloof in een rechtvaardige wereld 

weergeeft. In studies met studentensamples zijn op deze schaal gemiddelde waarden rond de 

20 gevonden. Lipkus et al (1996) vonden bijvoorbeeld in hun studie tot tweemaal toe een 

waarde van 19 op deze lijst. Cronbach’s alpha voor deze schaal bedraagt 0,83. 

 Wraak en vergevingsgezindheid. Vier representatieve items van de Transgression-Related 

Interpersonal Motivations Scale - 18-Item Form (TRIM-18) (McCullough et al., 1998) zijn 

gebruikt om gevoelens van wraak en vergeving gericht op de dader in kaart te brengen. 

Scores op elk van de items lopen van 1 tot 5. Spearman rank correlation voor de twee ‘wraak’ 

items bedraagt 0.25 (niet significant), voor de twee ‘vergeving’ items 0,48 (sign .001 level). 

 Groei als gevolg van de bemiddeling. Hiervoor is een aangepaste versie van de 

posttraumatische groei schaal gebruikt (PTGS; Jaarsma, Pool, Sanderman, & Ranchor, 
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2006). Twee subschalen zijn gebruikt: ‘veranderingen in relaties met anderen’ (7 items) en 

‘ervaren van persoonlijke kracht’ (4 items). De items worden gemeten met 6-punts Likert 

schalen, waarbij 0 het meest negatieve oordeel weergeeft en 5 het meest positieve oordeel. 

Itemscores worden bij elkaar opgeteld en omgerekend naar een totaalscore. In de studie van 

Jaarsma et al (2006) werden een gemiddelde scores op de eerste schaal van 18 gemeten, en 

een score van 8,9 op de tweede schaal. In plaats van naar het gevoel in het algemeen is 

specifiek gevraagd naar de groei als gevolg van de deelname aan de bemiddeling. Cronbach’s 

alpha voor de subschaal ‘veranderingen in relaties met anderen’ bedraagt 0,89, voor de 

subschaal ‘ervaren van persoonlijke kracht’ 0,86. 

 

2.4.2 Onderdelen vragenlijsten verdachte/dader 

Ook de motieven voor, verwachtingen over en ervaringen met deelname aan bemiddeling/mediation van 

deelnemende verdachten/daders zijn gebaseerd op eerder onderzoek. Deels is daarbij gebruik gemaakt 

van het onderzoek van Laxminarayan, Lens en Pemberton (2013) naar de slachtoffer-dader gesprekken 

en het onderzoek van Lens, Pemberton en Groenhuijsen (2010) naar het spreekrecht (zie ook kader 2.1). 

Dit is verder aangevuld met vragen gebaseerd op onderzoek van Shapland et al. (2006) en Shnabel en 

Nadler (2008). Voor de psychologische constructen is eveneens gebruik gemaakt van bestaande 

psychometrische schalen, die in een aantal gevallen aangepast zijn aan de situatie van dit onderzoek. 

Een aantal hiervan is eveneens afgenomen bij het slachtoffer. De constructen die voor beide partijen in 

kaart zijn gebracht zijn het geloof in een rechtvaardige wereld, het vertrouwen in politie en justitie en 

de groei als gevolg van bemiddeling. Daarnaast zijn de volgende zaken bevraagd: 

 Schaamte en schuld. (SSGS; State Shame and Guilt Scale; Marschall, Sanftner, & Tangney, 

1994). De SSGS bestaat uit een vijftiental stellingen die betrekking hebben op gevoelens van 

schuld, schaamte en trots. De items worden gescoord op een 5-punts Likert schaal, variërend 

van 1 (geheel oneens) tot 5 (geheel eens). De originele totaalscore wordt berekend door de 

scores van de items van de subschalen bij elkaar op te tellen. Hoewel in de originele versie 

van de schaal aan deelnemers wordt gevraagd hoe zij zich op dat moment voelen, zal in dit 

onderzoek deelnemers worden gevraagd om eerst na te denken over het gepleegde feit. Deze 

aanpassing is gemaakt om ervoor te zorgen dat het voor de deelnemer duidelijk is dat het 

hier gaat om gevoelens met betrekking tot het gepleegde misdrijf. De State Shame en Guilt 

Scale (SSGS) is in studentensamples ontwikkeld en met name toegepast in samples van 

andere non-forensische populaties, maar ook inmiddels onder samples van populaties van 

daders afgenomen (e.g., Wright & Gudjohnsson, 2007; Parker, 2011). Cronbach’s alpha voor 

de huidige subschaal schuld bedraagt 0,91, voor de subschaal schaamte 0,92 en voor de 

subschaal trots 0,89.  
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 Empathie met het slachtoffer. (CMEM; Fernandez et al., 1999). Voor het meten van 

empathie met het slachtoffer is een aangepaste versie van de CMEM gebruikt. De originele 

schaal bestaat uit een vijftigtal items, 30 items op onderdeel A en 20 items op onderdeel B, 

die respectievelijk de capaciteit om emoties te herkennen en de capaciteit om het perspectief 

van het slachtoffer aan te nemen meten. De totaalscore varieert tussen de 0 en de 400 (210 

voor onderdeel A, 190 voor onderdeel B), waarbij een hogere score een hogere mate van 

slachtofferempathie aanduidt. De items die specifiek betrekking hebben op zedendelicten 

zijn verwijderd, waardoor in dit onderzoek respectievelijk 21 en 19 items zijn gemeten. Voor 

het meten van empathie met het slachtoffer is een aangepaste versie van de CMEM gebruikt 

(Fernandez et al., 1999). De aangepaste versie bevat 19 items op onderdeel A en 21 items op 

onderdeel B, die respectievelijk de capaciteit meten om emoties te herkennen van het 

slachtoffer en de capaciteit om het perspectief van het slachtoffer aan te nemen. Elk van de 

items levert een score op van 0 tot 10 punten (0= helemaal niet, 10=helemaal wel), waarmee 

de totaalscore varieert tussen de 0 en de 400 (190 voor onderdeel A, 210 voor onderdeel B). 

Een hogere score duidt een hogere mate van slachtofferempathie aan. Deze lijst wordt in het 

onderzoek alleen gebruikt om te kijken of empathie voor het slachtoffer toeneemt, niet om 

een vergelijking te maken met andere studies. De gemiddelde-waarde met deze lijst was in 

de huidige groep respondenten 131, 82 op onderdeel A, 49 op onderdeel B. Cronbach’s alpha 

voor subschaal A bedraagt 0,90, voor subschaal B 0,94. 

 Positieve en negatieve feedback tijdens de ontmoeting (Harris, 2006). De 10-items 

vragenlijst van Harris (2006) is gebruikt om de positieve en negatieve feedback in kaart te 

brengen die de dader/verdachte tijdens de ontmoeting van de andere deelnemers heeft 

gekregen. Hiermee wordt inzicht verkregen in de mate waarin shaming in dan wel positieve, 

dan wel negatieve zin optreedt tijdens de bijeenkomst. De items zijn gemeten op vijf-punts 

Likertschalen. Cronbach’s alpha voor subschaal ‘re-integrerende uitlatingen over de 

verdachte/dader’ bedraagt 0,81, voor subschaal ‘stigmatiserende uitlatingen over de 

verdachte/dader bedraagt 0,97. 
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2.4.3 Beantwoording onderzoeksvragen 

In dit tussenrapport beogen we met de resultaten van de kwantitatieve surveys een antwoord te geven 

op de volgende onderzoeksvragen: 

- Wie nemen er deel aan bemiddeling in het strafrecht (vragen A1 tot en met A3)? 

- Wat zijn de kenmerken van bemiddeling in het strafrecht (vragen B1 en B2)?  

- Wat zijn de effecten van deelname, ook in termen van het oordeel van deelnemers (vragen C1 

en C2)? 

 

Hieronder wordt per onderzoeksvraag stilgestaan bij de wijze waarop dit gebeurt. 

Kenmerken deelnemers (onderdeel A): Conform onderzoeksvraag A wordt antwoord gegeven op de 

vraag wie er deelnemen aan mediation in het strafrecht. Bekeken wordt wat de (achtergrond)kenmerken 

van de deelnemende slachtoffers en verdachten/daders zijn (vraag A1), wat hun verwachtingen en 

motieven voor deelname zijn (vraag A2) en wat hun percepties zijn ten aanzien van de 

informatievoorziening vooraf (vraag A3). Hebben deelnemers bepaalde specifieke kenmerken? Is de 

(ervaren) impact van het misdrijf van invloed op de motieven voor deelname? Waar mogelijk zullen 

bovendien vergelijkingen plaatsvinden tussen de onderzoeksgroep (i.e. deelnemers aan de 

bemiddeling/mediation) en ander onderzoek (zie eveneens kader 2.1). 

Kenmerken bemiddeling in het strafrecht: Conform onderzoeksvraag B wordt antwoord gegeven op de 

vraag wat de kenmerken van mediation in het strafrecht zijn. Uit de vragenlijsten wordt informatie 

verkregen betreffende het aantal bemiddelingen dat eindigt in een vaststellingsovereenkomst (vraag B1), 

de kenmerken van de vaststellingsovereenkomst en het type afspraken dat wordt gemaakt (vraag B2).  

Effecten van deelname (Onderdeel C): Conform onderzoeksvraag C wordt antwoord gegeven op de 

vraag wat de gevolgen van mediation in het strafrecht zijn voor betrokkenen en wat daarover hun oordeel 

is (vraag C1). In deze vraag staan de psychologische constructen centraal, evenals het oordeel over de 

kwaliteit van inhoud en proces van de bemiddeling/mediation. Wat betreft het slachtoffer worden de 

effecten voornamelijk bezien in het licht van de ‘justice restoration theory’, het ‘therapeutic 

jurisprudence’ framework en gevoelens van procedurele rechtvaardigheid. Wat betreft de 

verdachte/dader wordt dit ook gedaan met gevoelens van schaamte en schuld, (slachtoffer)empathie en 

‘motivational posture’. De vraag naar de effecten en uitkomsten van bemiddeling voor deelnemende 

partijen dient vergezeld te gaan van de vraag wie deelnamen (i.e. zelfselectie-effecten): Wat zijn de 

redenen voor deelname, de verwachtingen en motieven, en op welke kenmerken onderscheiden zij zich 

van niet-deelnemers? Bovendien zijn verschillen tussen verwachtingen (T0) en ervaringen (T1) van 

zowel slachtoffer als verdachte/dader in kaart gebracht (vraag C2).  
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Kader 2.1 Vergelijkingsstudies 

De vragenlijsten van het huidige onderzoek zijn voor het grootste gedeelte gebaseerd op eerder onderzoek. Dat 

geldt voor de psychometrische vragenlijsten, waarbij de originele bron steeds in paragraaf 2.4 vermeld is, maar 

ook voor de overige onderdelen van de vragenlijsten. Deze zijn ontleend aan onderzoek naar herstelrecht en andere 

modaliteiten in en om het strafrecht. Deze onderzoeken fungeren tegelijkertijd als vergelijkingsmateriaal voor de 

resultaten van het huidige onderzoek. In dit kader gaan we kort in op deze bronnen. Naast deze bronnen worden 

de resultaten ook vergeleken met andere studies waarin met dezelfde psychometrische lijsten wordt gewerkt, 

alsook met relevante populatiegegevens van daders en slachtoffers. 

Lens, Pemberton & Groenhuijsen (2010, zie ook Lens, Pemberton & Bogaerts, 2013; Lens, Pemberton et al., 

2015). Lens en collega’s voerden voor het ministerie van Veiligheid en Justitie een evaluatie uit van het spreekrecht 

en de schriftelijke slachtofferverklaring (SSV). Onderdeel hiervan was een survey waarbij aan spreekgerechtigde 

slachtoffers op twee momenten - voor de rechtszitting en na de rechtszitting - een vragenlijst is afgenomen. De 

steekproef bevatte slachtoffers die van het spreekrecht gebruik maakten, slachtoffers die een SSV hadden laten 

opstellen, alsook slachtoffers die geen gebruik hadden gemaakt van beide modaliteiten. Verwachtingen en 

motieven vooraf en oordelen achteraf konden zo in kaart worden gebracht. Ook zijn de demografische en 

psychologische kenmerken die samenhangen met de keuze om al dan niet van spreekrecht of SSV gebruik te 

maken onderzocht, evenals de veranderingen op de psychologische kenmerken tussen de voor- en de nameting. 

De vragenlijst van het onderzoek van Lens en collega’s vormt de basis voor de slachtoffervragenlijst van het 

huidige onderzoek.  

Laxminarayan, Lens & Pemberton (2013, zie ook Pemberton, 2015). Laxminarayan et al. (2013) voerden in het 

kader van het door de Europese Commissie gefinancierde onderzoek naar Victims and Restorative Justice een 

onderzoek uit naar slachtoffer-dader gesprekken. Zij hanteerden hierbij een vragenlijst die ook is afgenomen bij 

een steekproef van slachtoffers die in Finland en in Oostenrijk deelnamen aan vormen van herstelrecht. De survey 

is cross-sectioneel van aard: er is op één moment achteraf een vragenlijst afgenomen. De vragenlijst van het 

onderzoek van Laxminarayan et al. is verwerkt in de vragen naar de oordelen van de herstelbemiddeling in het 

huidige onderzoek. 

Zebel (2012) (zie ook Pemberton, 2012; Weijers, 2012). Zebel voerde een onderzoek uit naar daders en slachtoffers 

die deelnamen aan slachtoffer-dader gesprekken. Zijn onderzoek onderscheidt zich doordat het één van de weinig 

studies is naar herstelrecht waar een voor- en een nameting is afgenomen. De in dit onderzoek gehanteerde 

vragenlijst wijkt af van die van Zebel, maar waar mogelijk zal ook een vergelijking tussen de beide onderzoeken 

worden gemaakt. 

Shapland, Robinson & Sorsby (2011) (zie ook Shapland et al., 2006; 2007). Deze studie behelsde een evaluatie 

van verschillende herstelrechtelijke initiatieven in het Verenigd Koninkrijk. Shapland et al. onderzochten de 

ervaringen van slachtoffers en daders met de projecten van het Justice Research Consortium op verschillende 

locaties in Engeland, REMEDI in Sheffield en CONNECT in Londen. In het onderzoek zijn de ervaringen van 
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deelnemers alleen achteraf onderzocht. De vragenlijst van de studie van Shapland et al. heeft de vragenlijst voor 

deelnemende daders/verdachten van het huidige onderzoek geïnspireerd. 

Strang (2002) (zie ook Sherman & Strang, 2007). De studie van Heather Strang naar de Reintegrative Shaming 

Experiments in Australië, heeft voor verschillende van voornoemde studies als inspiratie gediend, en de vragenlijst 

die zij voor de eerste nameting  - inmiddels is men aan de vierde herhaling toe (zie Angel et al,2014) - hanteerde 

voor deelnemende slachtoffers en daders heeft ook zijn weerslag gehad op de vragenlijst van het huidige 

onderzoek. 
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Hoofdstuk 3 Voormeting kwantitatieve survey 

 

3.1 Inleiding 

Ongeveer twee weken voorafgaand aan het plaatsvinden van de bemiddeling is aan de respondenten een 

vragenlijst voorgelegd. Deze voor- (of nul)meting heeft twee onderscheiden, maar met elkaar 

samenhangende doelen. In de eerste plaats worden de resultaten van de nulmeting vergeleken met de 

twee nametingen. De eerste, die ongeveer een maand na de bemiddeling is afgenomen, komt in 

hoofdstuk 4 aan bod. De tweede, die zes maanden na de bemiddeling is afgenomen, wordt in het 

eindrapport beschreven. Door op verschillende momenten dezelfde constructen te bevragen en te 

vergelijken met gegevens van vergelijkbaar onderzoek, levert de studie inzicht in de effecten van 

deelname aan bemiddeling. Ten tweede leveren de resultaten van de voormeting op zichzelf al 

belangrijke informatie op. Dat gaat in de eerste plaats over de motieven van respondenten om deel te 

nemen aan de bemiddeling. In hoeverre spelen elementen van ‘justice restoration’, procedurele 

rechtvaardigheid en therapeutic jurisprudence een rol? In de tweede plaats levert het inzicht in de 

verwachtingen die men over de bemiddeling heeft en de wijze waarop de voorbereiding op de 

bemiddeling beleefd is. In de derde plaats zijn er de kenmerken van deelnemende verdachten/daders en 

slachtoffers. Dat gaat enerzijds over hun achtergrondkenmerken en kenmerken van het delict dat ze 

gepleegd hebben of waarvan ze slachtoffer zijn geworden. Wat was hun relatie voordat het delict 

plaatsvond? Anderzijds gaat het over psychologische kenmerken. De zelfselectie die in hoofdstuk 1 is 

beschreven lijkt een verband te houden met deze psychologische kenmerken: wat is het profiel van de 

deelnemers, ook als we dat afzetten tegen andere vergelijkbare groepen? 

 

In dit hoofdstuk wordt de data van de vragenlijsten gepresenteerd. Per paragraaf zal zowel data van het 

slachtoffer als van de verdachte/dader worden behandeld. Voor de resultaten van de vragenlijst gaan we 

in op de door de pilots geregistreerde gegevens over de deelnemers (paragraaf 3.2). Hiermee wordt 

tevens een beschrijving gegeven van de beoogde onderzoekspopulatie van de survey. We gaan in op 

deelnemers en niet-deelnemers aan de pilots (3.2.1), de respondentbenadering en instroom in het 

onderzoek (3.2.2.).  

De achtergrondkenmerken van deelnemers en achtergrondinformatie betreffende het delict is het 

onderwerp van paragraaf 3.3. We staan in paragraaf 3.4 apart stil bij de psychologische kenmerken van 

deelnemers. Vervolgens komen de voorbereiding op de bemiddeling (zie paragraaf 3.5) en 

verwachtingen en motieven voor deelname aan de bemiddeling aan bod (zie paragraaf 3.6). Paragraaf 

3.7 vat de belangrijkste bevindingen uit de voormeting samen en brengt deze in verband met de 

resultaten van eerder onderzoek. Ter beantwoording van de onderzoeksvragen, worden de resultaten van 
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dit hoofdstuk in het concluderende hoofdstuk (hoofdstuk 5) in verband gebracht met de overige 

onderzoeksbevindingen. 

We merken bij voorbaat op dat het in dit tussenrapport om voorlopige resultaten gaat. De inclusie van 

respondenten voor het onderzoek loopt nog twee maanden door na het beschrijven van de huidige 

resultaten. De vertraging in de instroom in de verschillende pilots, alsmede een iets tegenvallende 

respons, is hieraan debet. De resultaten moeten daarom met de nodige voorzichtigheid worden 

geïnterpreteerd. 

 

3.2 Registratiegegevens pilots 

In deze paragraaf worden twee databronnen geanalyseerd: de registratiegegevens van de pilots en de 

aanmeldformulieren voor het onderzoek. Beide bronnen leveren input ter beantwoording van (een 

gedeelte van) onderzoeksvraag A: Wie nemen er deel aan mediation? Door deze bronnen met elkaar te 

vergelijken kan inzicht worden verkregen in de vraag welk percentage van de slachtoffers en 

verdachten/daders die bekend zijn bij de pilots ook daadwerkelijk deelnemen aan 

bemiddeling/mediation (uitgesplitst per pilot) en het onderzoek. Bovendien maakt een analyse van de 

registratiegegevens van de pilots het mogelijk antwoord te geven op de vraag waarom bepaalde 

respondenten afzien van bemiddeling/mediation. Een opmerking vooraf: de registratiegegevens van de 

pilots betreft het aantal ‘zaken’ dat bij hen bekend is. Hierin is geen onderscheid te maken tussen het 

aantal slachtoffers en verdachten/daders in één zaak. Dit is anders bij de zogenaamde 

aanmeldformulieren van het onderzoek. De pilots is gevraagd om, per potentiele respondent, een 

dergelijk formulier in te vullen, waarop staat of verdachten/daders en slachtoffers al dan niet deelnemen 

aan de bemiddeling en aan het onderzoek. Bij deze aanmeldformulieren wordt wel een onderscheid 

gemaakt tussen slachtoffers en verdachten/daders. Met behulp van de registraties van de pilots is ook 

inzicht te geven in de respons en de non-respons op de survey. Hierop gaan we in paragraaf 3.2.2 nader 

in.  

 

3.2.1 Deelnemers en niet-deelnemers pilots 

Tabel 3.1 bevestigt dat pilot 2 (de pilot in de officiers- en rechtersfase), veruit de grootste is. In de 

periode tussen 1 oktober 2013 en 1 november 2014 zijn hier 254 mediations opgestart, tegen 45 bij alle 

andere pilots bij elkaar. Voor de mediations in pilot 1A (Politiepilot Spijkenisse) geldt dat zij allen 

hebben plaatsgehad voordat dit onderzoek is opgestart. Voor het onderzoek betekent dit dat nagenoeg 

alle onderzochte mediations betrekking hebben op pilot 2 (de pilot in de officiers- en rechtersfase).  
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De pilots die zich richten op de periode na het vonnis, hebben grote moeite gehad met het tot stand 

brengen van bemiddelingen. Dat wil zeker niet zeggen dat dit niet is geprobeerd. In de pilot ‘Locatie en 

Contactverbod’ is bij 22 cases geprobeerd mediation tot stand te brengen, slechts in 2 (9%) gevallen met 

het beoogde resultaat. In de pilot Reclassering – Eigen Kracht Centrale waren deze getallen 

respectievelijk 179 en 6 (3%). In de grote MfN/SiB pilot slaagde men erin om in 45% van de aangemelde 

zaken mediation tot stand te brengen (254 van 559 zaken), terwijl bij pilot 1B (Vreedzame wijk Utrecht) 

dit zelfs in 58% (21 van de 36 casussen) lukte. 

 

Tabel 3.1 Aantal aanmeldingen per pilot 1 oktober 2013 – 1 november 2014 

 Pilot 1A: 

Politiepilot 

Spijkenisse 

 

Pilot 1B:  

Vreedzame 

wijk Utrecht 

Pilot 2:  

MfN/SiB 

Pilot 3A: 

SIB-

reclassering 

 

Pilot 3B: 

EKC-

reclassering 

Bij pilot 

aangemelde 

zaken, zonder 

mediation 

onbekend 15 (42%) 304 (55%) 20 (91%) 176 (98%) 

Aantal 

mediations  

16 (onbekend) 21 (58%) 254 (45%) 2 (9%) 3 (2%) 

Totaal onbekend 36 (100%) 559 (100%) 22 (100%) 179 (100%) 

 

De gegevens van pilot 2 (de pilot in de officiers- en rechtersfase) zijn nog uitgesplitst naar 

arrondissement en uitvoerende instantie. Het leeuwendeel van de mediations heeft plaatsgevonden in de 

arrondissementen Amsterdam, Den Haag of Rotterdam (179 van 254, 70%). MfN-mediators hebben 

ongeveer tweederde (167 van 254, 66%) van de mediations uitgevoerd, mediators van Slachtoffer in 

Beeld ongeveer een derde (87 van 254, 34%), zie tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2 Aantal herstelbemiddelingen per uitvoerende instantie 

 MfN SiB Totaal aantal 

herstelbemiddelingen 

Amsterdam 38 (69%) 17 (31%) 55 (100%) 

Zeeland/West-Brabant 9 (75%) 3 (25%) 12 (100%) 
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Oost-Brabant 12 (50%) 12 (50%) 24 (100%) 

Den Haag 41 (66%) 21 (34%) 62 (100%) 

Noord-Holland 24 (62%) 15 (38%) 39 (100%) 

Rotterdam 43 (69%) 19 (31%) 62 (100%) 

Totaal 167 (66%) 87 (34%) 254 (100%) 

N.B. De aantallen in de tabel verwijzen naar het totaal aantal SiB-mediations min ‘Afwijzing’ en ‘Poging’ en het totaal aantal 

MfN-mediations min het aantal ‘Niet gestart’ tot en met 1 november 2014. Afwijzing wil zeggen dat er slechts met één partij 

contact is geweest en er ook niet de intentie is geweest om de andere partij te benaderen. ‘Poging’ wil zeggen dat na intake met 

de eerste partij ervoor gekozen is om de andere partij te benaderen, maar dat deze partij ofwel heeft afgezien van bemiddeling 

ofwel dat er later in het traject is afgezien van bemiddeling. Bij de omschrijving van de pilot werd vermeld dat het aantal 

doorverwezen zaken voor mediation voor de helft zouden worden uitgevoerd door SiB en voor de helft door MfN. Het totaal 

aantal aangemelde zaken laat deze verhouding ook zien, namelijk 277 zaken zijn aangemeld bij MfN en 282 zaken bij SiB. 

 

Voor het onderzoek is een belangrijke vraag, naast het percentage gevallen waarin mediation tot stand 

komt, de vraag waarom potentiële deelnemers afzien van mediation. Van 122 potentiële deelnemers bij 

wie bemiddeling niet is gestart hebben we beschikking over het aanmeldformulier (nagenoeg allen van 

pilot 2, de pilot in de officiers- en rechtersfase, namelijk 119 van de 122, 98%). Van de overige drie 

aanmeldformulieren zijn er twee van pilot 1A (Politiepilot Spijkenisse) en één waarvan de pilot niet te 

herleiden is. De meest genoemde reden voor afzien van deelname is dat de tegenpartij dit niet ziet zitten. 

Dit werd in meer dan de helft (71 van de 122, 58%) van de gevallen genoemd. In 31 zaken (25%) lukte 

het eenvoudigweg niet om contact tot stand te brengen tussen slachtoffer en verdachte/dader. Een aantal 

redenen wordt enkel door slachtoffers genoemd: in elf zaken (9%) is de reden dat het te belastend is, in 

negen zaken (7%) wenst men geen invloed van de mediation op het strafproces, zie tabel 3.3. 

 

Tabel 3.3 Redenen niet-deelname herstelbemiddeling 

  Slachtoffer  Dader/ 

verdachte 

Onbekend Totaal 

Wil geen contact met tegenpartij / tegenpartij 

wil niet 

23 

(32%) 

43 

(61%) 

5 

(7%) 

71 

(100%) 
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Mediationbureau heeft geen contact tot stand 

kunnen brengen 

12 

(31%) 

17 

(55%) 

2 

(6%) 

31 

(100%) 

Is al opgelost / andere instanties bieden al hulp 9  

(50%) 

9  

(50% 

0  

(0%) 

18 

(100%) 

Te belastend / boos 11 

(79%) 

0 

(0%) 

3 

(21%) 

14 

(100%) 

Geen zin / behoefte 7 

(58%) 

5 

(42%) 

0 

(0%) 

12 

(100%) 

Overig** 4 

(36%) 

5 

(45%) 

2 

(18%) 

11 

(100%) 

Wil niet dat mediation invloed heeft op 

strafproces 

9 

(90%) 

0 

(0%) 

1 

(1%) 

10 

(100%) 

Geen vertrouwen in tegenpartij 2 

(29%) 

2 

(29%) 

3 

(43%) 

7 

(100%) 

Betrokkene ontkent het feit / verschillende 

waarheden 

3 

(43%) 

4 

(57%) 

0 

(0%) 

7 

(100%) 

Incident is te lang geleden 4 

(67%) 

2 

(33%) 

0 

(0%) 

6 

(100%) 

Geen vertrouwen in dat mediation helpt 2 

(40%) 

2 

(40%) 

1 

(20%) 

5 

(100%) 

Afgeblazen na nieuwe 

incidenten/ontwikkelingen 

1 

(33%) 

2 

(67%) 

0 

(0%) 

3 

(100%) 

Geen tijd 0 

(0%) 

1 

(100%) 

0 

(0%) 

1 

(100%) 

*e.g., ‘situatie te ver geëscaleerd’, één van de partijen kreeg in de tussentijd een ongeluk, één van de partijen heeft een 

persoonlijkheidsstoornis. 
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3.2.2 Respondenten en instroom onderzoek 

De onderzoekspopulatie is het gevolg van de selectiecriteria die gehanteerd worden voor deelname aan 

bemiddeling/mediation in de verschillende pilots. Een aantal pilots heeft betrekking op jeugdigen, 

waardoor zowel minderjarigen als meerderjarigen zijn benaderd voor het onderzoek. Een aanvullend 

criterium voor deelname aan het onderzoek is een voldoende beheersing van de Nederlandse taal in 

zowel woord als geschrift. Dit criterium is gesteld om te voorkomen dat zich door taalbarrières 

problemen zouden voordoen.  

Respondenten zijn op de volgende wijze benaderd. Wanneer slachtoffers en verdachten/daders in 

aanmerking komen voor bemiddeling/mediation, neemt de bemiddelaar (of doorverwijzer) contact met 

hen op. Indien zij instemmen met bemiddeling, wordt hen door de bemiddelaar gevraagd of zij bereid 

zijn eveneens deel te nemen aan het onderzoek. De bemiddelaars vullen vervolgens een 

aanmeldformulier in waarop staat of verdachten/daders en slachtoffers al dan niet deelnemen aan de 

bemiddeling en aan het onderzoek8. Bemiddelaars sturen vervolgens het ingevulde aanmeldformulier 

naar de onderzoekers.  

Zoals uit tabel 3.4 blijkt, zeiden in totaal 294 deelnemers aan de pilots dat zij voor het onderzoek 

benaderd mochten worden door het onderzoeksteam. Het leeuwendeel hiervan (257 potentiële 

respondenten, 87%) is afkomstig uit pilot 2 (de pilot in de officiers- en rechtersfase), de rest bijna geheel 

uit pilot 1B (Vreedzame Wijk Utrecht) (33 potentiële respondenten, 11%). 

 

Tabel 3.4 Bereidwilligheid deelname per pilot in de periode 1 oktober 2013 - 1 november 2014 

 Politiepilot 

Spijkenisse  

Vreedzame 

wijk Utrecht  

MfN/SIB  SIB-

reclassering  

EKC-

reclassering 

 

Totaal 

Aantal mediations 

 

16 (5%) 21 (7%) 254 

(85%) 

2 (1%) 6 (2%) 299 

(100%) 

Aantal deelnemers 

onderzoek*: 

 

- Slo 

- DA 

- Onbekend 

2 (1%) 

 

 

0 

2 

- 

33 (11%) 

 

 

18 

13 

2 

257 

(87%) 

 

141 

102 

14 

0 (0%) 

 

 

- 

- 

- 

2 (1%) 

 

 

- 

2 

- 

294 

(100%) 

*Potentiele respondenten, die bij aanmelding bij de pilot hebben aangegeven eventueel bereid te zijn deel te nemen aan het 

onderzoek. 

                                                           
8 In een aantal zaken (n= 22; 39 personen) is er sprake van een wederzijdse aangifte. In dit geval hebben beide 

deelnemers aan het onderzoek een ‘slachtoffer’ vragenlijst toegestuurd gekregen. Van deze 39 personen hebben 

19 personen (in ieder geval) de T0 ingevuld. 
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Het onderzoeksteam heeft de beschikking over 61 aanmeldformulieren waarbij bemiddeling is gestart, 

maar de deelnemer niet wilde deelnemen aan het onderzoek (Tabel 3.5). Allen op één na van deze 

formulieren is afkomstig uit pilot 2 (de pilot in de officiers- en rechtersfase). Door sommigen is één 

reden gegeven voor niet-deelname, door anderen zijn meerdere redenen gegeven. In de meeste gevallen 

(25, 41%) was er geen reden opgegeven waarom de respondent niet wilde deelnemen. In iets meer dan 

een derde van de gevallen (22, 36%) bleek de respondent deelname te belastend te vinden. Dit kan 

samenhangen met het feit dat het in dit onderzoek om een relatief uitgebreide vragenlijst gaat, met 

meerdere herhaalmetingen. In 16 gevallen (26%) zei de potentiële respondent geen tijd te hebben, en in 

14 gevallen (23%) geen zin. Omdat er geen verdere (achtergrond)gegevens van de niet-deelnemers 

beschikbaar zijn,  is het onmogelijk uitspraken te doen over de generaliseerbaarheid van de huidige 

steekproef. 

 

Tabel 3.5 Redenen niet-deelname onderzoek  

  S D/V Onbekend Totaal 

Geen reden gegeven 4 

(16%) 

7 

(28%) 

14 

(56%) 

25  

(100%) 

Te belastend 9 

(41%) 

10 

(45%) 

3 

(14%) 

22 

(100%) 

Geen tijd 5 

(31%) 

5 

(31%) 

6 

(38%) 

16 

(100%) 

Geen zin 5 

(36%) 

5 

(36%) 

4 

(29%) 

14 

(100%) 

Spreekt geen NL 1 

(25%) 

1 

(25%) 

2 

(50%) 

4 

(100%) 

Overig 1 

(25%) 

2 

(50%) 

1 

(25%) 

4 

(100%) 

Nog niet op de hoogte gesteld van onderzoek 1 

(50%) 

1 

(50%) 

0 

(0%) 

2 

(100%) 
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294 potentiële respondenten zijn door het onderzoeksteam benaderd voor deelname. Zij hebben een 

informatiebrief en toestemmingsverklaring toegestuurd gekregen, welke zij bij akkoord ondertekend 

terugsturen. Hiermee geven zij aan dat zij op de hoogte zijn van de opzet en de doeleinden van het 

onderzoek. Tevens stemmen zij in met het gebruik en de bewerking van de gegevens voor het onderzoek. 

Om de uitval tijdens het onderzoek zo veel mogelijk te beperken, is respondenten een VVV-bon ter 

waarde van 10 euro geboden voor participatie in alle onderdelen van het onderzoek. Afhankelijk van de 

voorkeur van de respondent worden de informatiebrieven, toestemmingsverklaringen en de 

vragenlijsten digitaal of per post verzonden.  

 

Respondenten die de digitale vragenlijst ontvangen, wordt binnen een week een automatische 

herinneringsmail gestuurd, indien zij de vragenlijst nog niet ingevuld hebben. Na twee weken worden 

zij gebeld of gemaild, indien zij niet telefonisch bereikbaar zijn, met een herinnering en verzoek tot 

deelname. Respondenten die de vragenlijst via de post ontvangen, worden telefonisch gecontacteerd 

indien zij de vragenlijst na twee weken nog steeds niet ingevuld hebben. Per vragenlijst wordt maximaal 

twee keer een herinnering gestuurd. 

Van degenen die op deze manier benaderd zijn, hebben 150 respondenten (51%) na het eerste contact 

ofwel niet meer gereageerd ofwel persoonlijk bericht gestuurd niet meer te willen deelnemen aan het 

onderzoek. 13 anderen (4%) vulden de nulmeting in nadat het bemiddelingsgesprek al had 

plaatsgevonden. De status van de overige 131 respondenten (45%) staat weergeven in Tabel 3.6. Tien 

respondenten zijn op dit moment nog bezig met het invullen van de nulmeting. De resultaten in 

hoofdstuk 3 hebben betrekking op 67 slachtoffers en 54 verdachten/daders. 

De eerste nameting is inmiddels ingevuld door 78 respondenten: 45 slachtoffers (58%) en 33 

verdachten/daders (42%). De procedure van rappels voor de nulmeting geldt ook hiervoor. Van een 

aantal respondenten die de T0 wel hebben ingevuld is daarom het uitgangspunt dat zij alsnog zijn 

uitgevallen. Dat gaat over 8 slachtoffers en 10 verdachten/daders. Indien de overige respondenten de 

eerste nameting wel allen invullen, bestaat de totale onderzoekgroep op de eerste nameting (T1) 

inmiddels uit 103 respondenten.  

Tabel 3.6 Deelnemers enquête  

 T0 

ingevuld 

T0  nog in te 

vullen 

T1 ingevuld T1 uitval T1 nog in 

te vullen 

Slachtoffers 67 (55%) 8 (80%) 45 (58%) 8 (44%) 14 (56%) 

Verdachten/daders 54 (45%) 2 (2%) 33 (42%) 10 (56%) 11 (44%) 

Totaal 121 (100%) 10 (100%) 78 (100%) 18 (100%) 25 (100%) 



40 

 

3.3 Persoonlijke gegevens en delictgegevens 

De respondenten is gevraagd naar een viertal achtergrondkenmerken: geslacht, leeftijd, burgerlijke staat 

en opleidingsniveau. We gaan in op deze kenmerken, om vervolgens een vergelijking te maken met wat 

uit eerder onderzoek bekend is. 

 

3.3.1 Persoonlijke gegevens 

In tabel 3.7 is te zien dat het aantal mannen en vrouwen gelijk is verdeeld over de slachtofferpopulatie. 

Dit geldt niet voor de verdachten/daders: hiervan is de overgrote meerderheid man (80%). De leeftijden 

van slachtoffers lopen uiteen van 14 tot 79 jaar, met een gemiddelde van 40 jaar. Voor verdachten/daders 

lopen de leeftijden uiteen van 15 tot 66 jaar, met een gemiddelde van 39 jaar. De meerderheid van beide 

respondentcategorieën heeft een middelbaar opleidingsniveau,9 respectievelijk 54% en 70%. Ongeveer 

de helft van beide respondentgroepen is samenwonend of getrouwd, respectievelijk 44% en 61%.  

 

Tabel 3.7 Achtergrondkenmerken onderzoeksgroep 

 Slachtoffers Verdachten/daders 

 N (%) Gem. 

(Sd) 

Range N (%) Gem. 

(Sd) 

Range 

Geslacht       

- Man 29 

(51%) 

  37 

(80%) 

  

- Vrouw 28 

(49%) 

  9  

(20%) 

  

Leeftijd  40 

(17,1) 

14-79  39 

(15,6) 

15-66 

- <18 4  

(7%) 

  2  

(4%) 

  

- 18-30 14 

(25%) 

  12 

(26%) 

  

- 31-49 26 

(45%) 

  17 

(37%) 

  

- >49 13 

(23%) 

  15 

(33%) 

  

                                                           
99 Middelbaar beroepsonderwijs, MULO, MAVO of middelbaar algemeen onderwijs: HBS, MMS, HAVO, 

VWO. 
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Burgerlijke staat       

- Alleenstaand 14 

(25%) 

  7  

(15%) 

  

- Thuiswonend 11 

(19%) 

  9  

(20%) 

  

- Samenwonend 6  

(11%) 

  10 

(22%) 

  

- Getrouwd 19 

(33%) 

  18 

(39%) 

  

- Gescheiden 7  

(12%) 

  2  

(4%) 

  

- Weduwe/weduwnaar - 

 

  -   

Opleidingsniveau       

- Laag 

 

9  

(16%) 

  8  

(17%) 

  

- Middelbaar 25 

(54%) 

  32 

(70%) 

  

- Hoog 17 

(30%) 

  6  

(13%) 

  

*Frequenties in deze tabel tellen niet altijd op tot de gepresenteerde N. Dit is een gevolg van ontbrekende antwoorden op vragen 

in de dataset. 

 

Waar de zeer sterke oververtegenwoordiging van mannelijke verdachten/daders overeenkomt met de 

populatie verdachten in Nederland, lijkt de leeftijd van de deelnemende verdachten/daders in de 

respondentgroep hoger te liggen dan op basis van dezelfde vergelijking te verwachten zou zijn (Eggen 

& Knessels, 2013). Deze komt nu redelijk overeen met de Nederlandse bevolking in zijn geheel, terwijl 

een sterke oververtegenwoordiging van jongeren in de rede zou liggen. De leeftijdscurve voor  

verdachten/daders vertoont immers een piek tussen de 15 en de 25 jaar. Een zelfde patroon is zichtbaar 

bij de deelnemende slachtoffers. De verhouding in geslacht is vergelijkbaar met wat er uit eerder 

victimologisch onderzoek bekend is (e.g., Wittebrood, 2006), maar ook hier lijkt de leeftijd relatief hoog 

te zijn. Opvallend is verder dat beide groepen relatief veel getrouwden en samenwonenden kennen - 

zeker de deelnemende verdachten/daders. Ook kennen beide groepen een relatief gering aandeel 

laagopgeleiden, terwijl zeker bij de daderpopulatie een oververtegenwoordiging te verwachten zou zijn 

(vgl. Machin et al., 2011; Pettit & Western, 2004)  
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3.3.2 Delictgegevens  

Over het delict en de totstandkoming ervan zijn de volgende zaken bevraagd: het type delict, wanneer 

het delict plaatsvond en de voor het delict bestaande relatie tussen deelnemende slachtoffers en 

verdachten/daders. Aan deelnemende slachtoffers is verder gevraagd naar eventueel herhaald of 

meervoudig slachtofferschap.  

Type delict 

In tabel 3.8 is te zien dat de door deelnemers ondervonden/gepleegde delicten uiteenlopen. Dit geldt ook 

voor de zwaarte van de delicten, variërend van ruzies of beledigingen tot poging doodslag en gewapende 

overval. Geweldsdelicten, waaronder mishandeling en bedreiging komen het meest voor (37 keer, 55%, 

onder slachtoffers en 16 keer, 30%, onder daders). Een kleiner aandeel heeft een ruzie/conflict of pesterij 

meegemaakt (10%, onder slachtoffers, 24%, onder verdachten/daders). Vermogensdelicten komen 

nauwelijks voor (twee slachtoffers; 3% en één verdachte/dader; 2%), ook al zijn dit de meest 

voorkomende delicten in slachtofferenquêtes en politieregistraties (e.g., Van Dijk, 2007; Eggen et al., 

2013). 

 

Tabel 3.8 Delicttype 

 Slachtoffer Verdachte/dader 

 N (= 67) 

(100%) 

N (= 54) 

(100%) 

Type delict*   

Bedreiging  7 (10%) 2 (4%) 

Stalking / smaad / laster / belediging ambtenaar in 

functie 

8 (12%) 2 (4%) 

Stalking/Smaad/Laster** 

Belediging ambtenaar in functie 
6 
2 

1 

1 

Overige geweldsmisdrijven  29 (27%)*** 14 (21%)**** 

Mishandeling 

Aanranding 

Beroving 

Gewapende overval 

Poging tot doodslag 

26 

1 

1 

- 

1 

12 

1 

- 

1 

- 

Vermogensdelicten 2 (3%) 1 (2%) 

Inbraak 

Valsheid in geschrifte 

- 

2 

1 

- 
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Fraude - 1 (2%) 

Verkeersmisdrijven - 2 (4%) 

Ruzie, conflict, pesterijen 7 (10%) 13 (24%) 

Overig (i.e. ‘missing’, onduidelijk weergegeven)*** 15 (23%) 19 (35%) 

Missing 

Onduidelijk weergegeven 

7 

7 

11 

8 
*Wanneer het een gecombineerd delict is (e.g., mishandeling en bedreiging), is deze ingedeeld in de zwaarste 

categorie.**Stalking, smaad en laster zijn niet opgesplitst omdat deze vaak in combinatie worden 

genoemd.***Een relatief groot aantal respondenten vult bij deze open vraag geen antwoord in. Ook is niet altijd 

uit de beschrijving te halen om welk type misdrijf het gaat (e.g., ‘Om de pleger te helpen maar ook duidelijk 

maken aan de pleger wat ik heb beleefd’, of ‘Boze ex is heel erg boos op mij daardoor problemen aan mijn adres 

heel veel problemen’). 

 

Tijdstip plaatsvinden delict 

De meeste misdrijven vonden maximaal 6 maanden geleden plaats. Volgens de respondenten was dat in 

twee derde van de gevallen zo (zie tabel 3.9, respectievelijk 44 gevallen (70%) onder slachtoffers en 34 

gevallen (69%) onder verdachten/daders). Een klein gedeelte vond al langer - meer dan een jaar - geleden 

plaats.  

 

Tabel 3.9 Tijdstip misdrijf 

 Slachtoffer (N = 63) Verdachte/dader (N = 49) 

Wanneer vond het misdrijf plaats?   

- < 1 maand geleden 9 (14%) 9 (18%) 

- 1-3 maanden geleden 18 (29%) 19 (39%) 

- 3-6 maanden geleden 17 (27%) 6 (12%) 

- 6-9 maanden geleden 7 (11%) 4 (8%) 

- 9-12 maanden geleden 3 (5%) 3 (6%) 

- > 1 jaar geleden 9 (14%) 8 (17%) 
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Relatie met tegenpartij 

Tabel 3.10 gaat in op de vraag of de respondent de tegenpartij al kende voordat het misdrijf werd 

gepleegd. Dit blijkt in een grote meerderheid van de zaken het geval te zijn, in respectievelijk 73% en 

71% van de gevallen. Dit is geheel in lijn met (victimologisch) onderzoek dat steeds uitwijst dat de 

meerderheid van geweldservaringen plaatsvindt in relaties en/of tussen mensen die elkaar voorafgaand 

aan het delict (goed) kenden (Van Dijk, 2007).  

 

Tabel 3.10 Relatie met tegenpartij 

 Slachtoffer (N = 67) Verdachte/dader (N = 54) 

De tegenpartij is een bekende (= Ja) 49 (73%) 35 (71%) 

Wat is uw relatie tot de tegenpartij?*   

- Gezinsrelatie 12 (24%) 5 (14%) 

- Vriendschapsrelatie 10 (20%) 2 (6%) 

- Liefdesrelatie 6 (12%) 6 (17%) 

- Seksuele relatie 1 (2%) 2 (6%) 

- Werkrelatie 3 (6%) 2 (6%) 

- (Vage) kennis 3 (6%) 2 (6%) 

- Buren/buurtgenoten 16 (33%) 15 (43%) 

- Schoolgenoten 2 (4%) 2 (6%) 

- Anders (i.e. ex-partner, 

familielid, politieagent) 

8 (16%) 11 (31%) 

*Bij deze vraag waren meerdere antwoordcategorieën mogelijk. 

 

Eerdere slachtofferervaringen 

In tabel 3.11 is te zien dat ongeveer de helft (42%) van alle slachtoffers ooit eerder slachtoffer is 

geworden van een misdrijf. Ongeveer een kwart (24%) is eerder slachtoffer geweest van een zelfde type 

delict (herhaald slachtofferschap: Farrell & Pease, 2001) en ongeveer 1 op de 5 (18%) is eerder 

slachtoffer geweest van een ander type delict (meervoudig slachtofferschap: Fattah, 1991). 
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Tabel 3.11 Eerdere slachtofferervaringen 

 N = 67 

Eerder slachtoffer van een misdrijf 28 (42%) 

Waarvan zelfde type delict (= Ja) 16 (24%) 

- Bedreiging 

- Mishandeling  

- Overig (i.e. ‘missing’ en onduidelijk 

antwoord)* 

- Belediging ambtenaar in functie 

- Valsheid in geschrifte 

1 

7 

6 

 

1 

1 

Waarvan ander type delict (= Ja) 12 (18%) 

- Bedreiging en belediging 

- Diefstal 

- Verkrachting 

- Ruzie met ex-echtgenoot 

- Mishandeling 

- Overval 

- Overig (i.e. ‘missing’) 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

4 

*e.g., ‘boze ex’ 

 

3.4 Psychologische kenmerken slachtoffers en verdachten/daders  

Uit eerder onderzoek naar de zelfselectie van slachtoffers bij deelname aan het spreekrecht (Lens et al., 

2010; 2013) blijken psychologische kenmerken van groot belang te zijn. De door het slachtoffer beleefde 

ernst in termen van traumatische impact bleek een belangrijke - positieve - voorspeller van deelname 

aan het spreekrecht/de SSV. Laxminarayan (2012) liet in een serie studies zien dat dit ook voor andere 

vormen van slachtofferparticipatie geldt (zie ook Laxminarayan & Pemberton, 2015).  

Uit een vergelijking van de resultaten van Lens et al. (2010; 2013) met onderzoek onder slachtoffers die 

deelnamen aan restorative justice processen in verschillende landen in Europa (zie Bolivar et al., 2015) 

lijkt dit ook voor slachtoffers in het herstelrecht van belang te zijn. Tot op heden ontbreekt het echter 

aan informatie vooraf over de psychologische kenmerken van slachtoffers die deelnemen aan 

herstelrecht. Een zelfde observatie is mogelijk over deelnemende verdachten/daders. Er is genoeg reden 

om aan te nemen dat de houding - de motivational posture - van de verdachten/daders vooraf van belang 

is voor hun (vrijwillige) deelname en dat psychologische kenmerken hierin een belangrijke rol spelen 

(Robinson & Shapland, 2008). In hoeverre dit het geval is, is vooralsnog niet duidelijk. Voor slachtoffers 

en verdachten/daders geldt dat vooralsnog nagenoeg alle informatie over hun karakteristieken vooraf 
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pas verzameld werd als de bemiddeling al had plaatsgevonden. Hetzelfde geldt overigens voor hun 

motivatie om deel te nemen en hun verwachtingen over deelname. Dit terwijl de ervaringen tijdens de 

bemiddeling mogelijk de herinneringen aan de gedachten vooraf zullen kleuren en ook een effect kunnen 

hebben op deze karakteristieken (zie ook Bolivar, 2013). De huidige studie biedt hiermee een eerste 

inzicht in de verwachtingen, motieven en karakteristieken van deelnemers vooraf. Omdat de aantallen 

respondenten relatief klein zijn, moeten we de resultaten vooralsnog voorzichtig interpreteren. Ook is 

het voor de groep deelnemende verdachten/daders moeilijk om een goede en directe vergelijkingsgroep 

te construeren.  

 

3.4.1 Psychologische kenmerken deelnemende slachtoffers 

 

Er zijn verschillende psychologische constructen gemeten (zie uitgebreider Hoofdstuk 2). Het gaat over 

de volgende constructen: 

- Gevoelens van posttraumatische stress (gemeten met de TSQ) 

- Woedegevoelens (gemeten met een aangepaste versie van de DAR) 

- Angstgevoelens (gemeten met een subschaal van de HADS) 

- Gevoelens van controle over het herstelproces (gemeten met een aangepaste versie van de RAQ) 

- Zelfredzaamheid (gemeten met de verkorte coping self-efficacy lijst) 

- Wraak en vergevingsgezindheid (gemeten met een aantal items van de TRIM) 

- Geloof in een rechtvaardige wereld (gemeten met de GBJW) 

- Vertrouwen in het strafrechtsysteem (gemeten met de Trust in the Law-scale) 

 

Tabel 3.12 geeft de gemiddelde scores weer. De resultaten suggereren dat de deelnemende slachtoffers 

de impact van het delict nog sterk ervaren. De gemiddelde score op de TSQ is 4,2 (op een schaal van 0 

tot 10), en een minderheid (37%) van de respondenten rapporteert een hogere waarde dan de cut-off (i.e. 

het ‘afkappunt’) van 5, wat als indicatie geldt van vermoedelijk PTSS. De scores op de HADS vertonen 

een vergelijkbaar beeld. De gemiddelde waarde van 8,1 (op een schaal van 0 tot 21) is hier zelfs net iets 

hoger dan de cut-off voor een aanwijzing voor angstklachten. 35% van de respondenten scoort hierop 

een hogere waarde dan de cut-off score. Ook waar het de woedegevoelens betreft laten de resultaten een 

vergelijkbaar beeld zien (vanwege de sterke correlatie / samenhang tussen woede, angst en stress in 

slachtoffers is dit niet verwonderlijk, zie Lens et al., 2013; Orth et al., 2006). De gemiddelde waarde op 

de DAR is 19 (op een schaal van 0 tot 56). 

We komen later uitgebreider te spreken over de vergelijking met het onderzoek van Lens et al (2010) 

naar de sprekers/SSVers. De perceptie van controle over het herstelproces lijkt in dit onderzoek hoger 

te zijn dan bij de sprekers/SSVers, in het huidige onderzoek gemiddeld 16,9, tegen gemiddeld 13,5 bij 

de sprekers/SSVers.  
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In het huidige onderzoek hing perceptie van controle over het herstelproces niet samen met 

zelfredzaamheid in de verwerking. De gemiddelde waarde van de CSE - 35 - is lager dan in het recente 

onderzoek van Bosmans et al. (2015) naar persoonlijkheidskenmerken als voorspellers van 

zelfredzaamheid. In dat onderzoek werd een dergelijke waarde gevonden voor slachtoffers die een hoger 

niveau van klachten rapporteerden.  

De respondenten lijken ongeveer evenveel vertrouwen te hebben in politie en rechterlijke macht als de 

sprekers en SSVers. De gemiddelde waarde op de Trust in the Law-schaal is hier 17 (op een schaal van 

8, veel vertrouwen, tot 32, weinig vertrouwen), tegen 16 in de studie van Lens et al. Ook het ervaren 

algemene geloof in een rechtvaardige wereld is eerder hoger dan lager dan in andere studies is gemeten. 

In de huidige onderzoeksgroep is de gemiddelde waarde op die schaal 22. 

 

Tabel 3.12 Psychologische kenmerken slachtoffers 

 Range Gemiddelde 

(Sd.) 

95% BI Cut-off score 

TSQ 

(posttraumatische stress, hogere 

score duidt op meer stress) 

 

0-10 

 

4,2 (3,3) 

 

3, 24 - 5,06 

Score van 5 of 

hoger 

HADS 

(angst, hogere score duidt op meer 

angst) 

 

0-20 

 

8,1 (5,0) 

 

6,57 - 9,23 

Score van 8 of 

hoger 

DAR 

(woede, hoge score duidt op meer 

woede) 

 

0-56 

 

19,0 (14,2) 

 

14,45 - 22,33 

 

RAQ 

(controle over herstelproces, hoge 

score duidt op meer controle) 

 

9-22 

 

16,9 (2,9) 

 

16,12 - 17,68 

 

Self-efficacy 

(zelfredzaamheid, hogere score 

duidt op meer geloof in het eigen 

vermogen om met het delict om te 

gaan) 

 

7-49 

 

35,4 (11,0) 

 

32,71 - 38,71 
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TRIM 

- wraakzucht 

- vergevingsgezindheid 

(hogere score duidt op meer 

wraakzucht resp. meer 

vergevingsgezindheid) 

 

2-10 

2-10 

 

4,7 (1,7) 

6,1 (2,2) 

 

4,37 - 5,28 

5,54 - 6,72 

 

GBJW 

(geloof rechtvaardige wereld, 

hoge score sterker geloof in 

rechtvaardige wereld) 

 

6-36 

 

22,2 (6,0) 

 

20,74 - 24,01 

 

TIL 

- politie 

- rechtbanken 

(Hogere score duidt op minder 

vertrouwen)  

 

4-16 

4-16 

 

8,7 (2,8) 

8,3 (2,5) 

 

7,95 – 9,46 

7,59 – 8,97 

 

 

Verschillende van deze constructen hangen sterk tot zeer sterk met elkaar samen (Orth et al., 2006; Lens 

et al., 2010). Tabel 3.13 bevat de correlaties (i.e. verbanden) tussen de verschillende constructen.10 De 

waarden op de TSQ (posttraumatische stress), de HADS (angst) en de DAR (woede) hangen sterk 

positief met elkaar samen, en sterk negatief met de zelfredzaamheid. Het geloof in een rechtvaardige 

wereld hangt samen met de score op de TRIM (wraakzucht en vergevingsgezindheid) en de TIL (het 

vertrouwen in politie en justitie).  

 

Tabel 3.13 Correlaties psychologische kenmerken (waarde van Pearson’s r) 

 TSQ HADS DAR RAQ Self-eff TRIM 

wraak 

TRIM 

vergeving 

GBJW 

TSQ         

HADS ,785**        

                                                           
10 De waarde van Pearson’s r loopt van -1 tot 1. Een waarde van rond de nul impliceert geen verband tussen de 

variabelen, een waarde richting -1 een sterk negatief verband (een hogere score op de ene variabele hangt samen 

met een lagere score op de andere) en een waarde richting de 1 een sterk positief verband (een hogere score op 

de ene variabele hangt samen met een hogere score op de andere variabele). 
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DAR ,640** ,447**       

RAQ ,063 -,137 ,025      

Self-effi -,805** -,720** -,448** ,171     

TRIM 

Wraak 

,230 ,093 ,200 -,026 -,125    

TRIM 

Vergeving 

,087 ,147 ,052 ,054 ,033 -,260*   

GBJW ,041 ,081 ,026 ,098 ,117 ,414** .426**  

TIL -,113 ,002 -,191 ,286* ,206 ,204 .405** ,544** 

**Waarde significant .01 level (tweezijdige toets) 

*Waarde significant .05 level (tweezijdige toets) 

 

3.4.2 Psychologische kenmerken verdachten/daders 

Ook van de verdachten/daders zijn verschillende psychologische constructen in kaart gebracht. Dat gaat 

evenals bij de slachtoffers over het vertrouwen in het recht en het geloof in de rechtvaardige wereld. 

Daarnaast zijn de respondenten gevraagd naar hun gevoelens van schaamte, schuld en trots en hun 

empathie met de positie van het slachtoffer. 

Eerder is al opgemerkt dat de SSGS in studentensamples ontwikkeld is. In deze studies zijn de scores 

op de schaamte en schuld subschalen steeds vergelijkbaar met de eerste studie van Marschall (1996, zie 

ook Tangney & Dearing). Op de schaamte schaal was de gemiddelde waarde 6,7, op de schuldschaal 

7,3 en op de trotsschaal 16,8 (zie bijvoorbeeld Stoeber et al., 2007; Fredericks et al., 2010). De 

verwachting van Marschall et al. (1994) was dat in aanwezigheid van door de persoon begane morele 

transgressies de schuld en schaamte scores hoger en trotsscores lager liggen (zie ook Sheikh & Janoff-

Bulman, 2010). Bij forensische populaties liggen de gemiddelde waarden dan ook dichter bij elkaar: 

hogere schuld en schaamte-scores en lagere trotsscores (Parker, 2011), wat ook voor samples van 

slachtoffers met ernstige traumatische klachten geldt (Dorahy et al., 2010).Wanneer we de waarden die 

Marschall rapporteert vergelijken met de resultaten van de in dit onderzoek gehanteerde, aangepaste, 

versie van de SSGS, lijken de resultaten inderdaad te suggereren dat de verdachten/daders een hogere 

mate van schuld en schaamte rapporteren en een lager niveau van trots. Op de schaamteschaal scoren ze 

gemiddeld een 11,7 en een 14,1 op de schuldschaal. Op de trotsschaal was de gemiddelde waarde 13,8 

(zie tabel 3.14). 
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De aangepaste versie van de CMEM bevat 19 items op onderdeel A en 21 items op onderdeel B, die 

respectievelijk de capaciteit meten om emoties te herkennen van het slachtoffer en de capaciteit om het 

perspectief van het slachtoffer aan te nemen. Elk van de items levert een score op van 0 tot 10 punten 

(0= helemaal niet, 10=helemaal wel), waarmee de totaalscore varieert tussen de 0 en de 400 (190 voor 

onderdeel A, 210 voor onderdeel B). Een hogere score duidt een hogere mate van slachtofferempathie 

aan. De gemiddelde-waarde met deze lijst was in de huidige groep respondenten 131, 82 op onderdeel 

A en 49 op onderdeel B. 

Het is opvallend dat de scores van deelnemende verdachten/daders op het vertrouwen in politie en 

justitie en het geloof in een rechtvaardige wereld sterk overeenkomen met de waarden die slachtoffers 

rapporteren. Op de ‘Belief in a Just World’-scale van Dalbert en collega’s was de gemiddelde waarde 

21,8 voor de deelnemende verdachten/daders en 22,2 voor deelnemende slachtoffers (zie boven), terwijl 

het vertrouwen in politie en rechterlijke macht - bij slachtoffers een gemiddelde waarde van 17 - bij 

deelnemende daders/verdachten een waarde van 17,5 oplevert. 

 

Tabel 3.14 Psychologische kenmerken verdachten/daders 

 Range Gemiddelde (Sd.) 95% BI 

SSGS 

Hogere score duidt op meer 

schaamte/schuld/trots 

- schaamte 

- schuld 

- trots 

 

 

 

5-25 

5-25 

5-25 

 

 

 

11,7 (5,6) 

14.1 (6,2) 

13,8 (5,2) 

 

 

 

10,12-13,74 

11,91-15,85 

11,98-15,24 

CMEM 

Hogere score duidt op meer 

empatie 

- herkennen emoties 

- perspectief slachtoffer 

 

 

 

30-163 

0-166 

 

 

 

82,3 (35,2) 

48,9 (45,7) 

 

 

 

75,38-126,23 

34,21-63,69 

TIL 

Hogere score duidt op minder 

vertrouwen  

- politie 

- rechtbanken 

 

 

 

4-16 

4-16 

 

 

 

9,0 (2,9) 

8,4 (2,7) 

 

 

 

8,17-9,88 

7,63-9,26 

GBJW 

Hogere score duidt op sterker 

geloof in rechtvaardige wereld 

(geloof rechtvaardige wereld) 

 

 

 

6-36 

 

 

 

21,8 (5,7) 

 

 

 

19,77-23,40 

 

3.5 Voorbereiding op de bemiddeling  

De respondenten is een aantal vragen gesteld over de voorbereiding op de bemiddeling. Ten eerste is 

hen gevraagd of ze al eerder hadden deelgenomen aan bemiddeling/mediation. Vervolgens is hen 
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gevraagd door wie ze zijn gewezen op de mogelijkheid van herstelbemiddeling, of zij van plan zijn deel 

te nemen, met wie contact is geweest en hoe zij de informatievoorziening hebben ervaren. 

Eerdere ervaring met mediation 

Met alle mitsen en maren – zie paragraaf 1.1 - is herstelbemiddeling in Nederland een relatief nieuw 

fenomeen. Het is ook niet verwonderlijk dat van de respondenten nagenoeg niemand zegt eerder te 

hebben deelgenomen aan een bemiddeling. Dit geldt echter ook voor de relatief vaker voorkomende 

mediations in civiele zaken. Van alle deelnemende respondenten zeggen er in totaal zeven (slachtoffers 

en verdachten/daders) eerdere ervaringen met mediation te hebben gehad (Tabel 3.15). 

 

Tabel 3.15 Eerdere ervaringen met mediation 

 Slachtoffer 

 (N = 67) 

Verdachte/dader  

(N = 54) 

Eerder deelgenomen aan 

bemiddeling/mediation (= Ja) 

5 (8%) 2 (4%) 

- Herstelbemiddeling 

- Arbeidsbemiddeling 

- Gezinsbemiddeling 

- Financiele bemiddeling 

- Anders (i.e. ‘scheiding’ en 

‘veiligheidsplan’) 

1 

- 

1 

- 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

 

De poortwachters: wie wijst de deelnemers op de mogelijkheid van bemiddeling? 

De respondenten worden doorgaans door de politie (40%) of het Openbaar Ministerie gewezen (34%) 

op de mogelijkheid van bemiddeling (tabel 3.16). Een kleiner gedeelte wordt door resp. Slachtofferhulp 

Nederland, de advocaat of de reclassering gewezen op de mogelijkheid, terwijl ook de mediators zelf 

hierin een pro-actieve rol vervullen. Het aandeel dat op dit moment uit zichzelf de stap naar 

herstelbemiddeling zet is klein, wat gezien de relatieve nieuwigheid hiervan niet verwonderlijk is. 
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Tabel 3.16 De mogelijkheid van herstelbemiddeling 

 Slachtoffer (N= 66) Verdachte/dader (N = 54) 

Door wie gewezen op mogelijkheid 

herstelbemiddeling?* 

  

- Politie 

- Advocaat 

- OM/OvJ 

- Rechter 

- Slachtofferhulp / Reclassering 

- Bemiddelaar/mediator 

- Anders (i.e. ‘uit mezelf’, 

mediationbureau, buurtbemiddeling, 

‘derden’, ‘weet niet’) 

24 (36%) 

2 (3%) 

22 (33%) 

8 (12%) 

18 (27%) / - 

9 (14%) 

6 (9%) 

23 (46%) 

7 (14%) 

17 (34%) 

1 (6%) 

- / 4 (8%) 

7 (14%) 

1 (2%) 

*Meerdere antwoordcategorieën waren mogelijk. 

 

Contact met bemiddelingsorganisatie 

Van de respondenten heeft ruim vijf op de zes al contact gehad met de bemiddelingsorganisatie. Ten 

tijde van de voormeting is een grote meerderheid van plan deel te nemen; een klein gedeelte van de 

verdachten/daders (7%) en een relatief iets groter deel van de slachtoffers (19%) twijfelt nog.  

In dit contact met de bemiddelaar en/of de organisatie die de bemiddeling verzorgt is het met name 

gegaan over de verloop (volgens 78% van de slachtoffers en 67% van de verdachten/daders) en de 

doelen (resp. 77% en 65%). Over mogelijke uitkomsten, de rechten van de deelnemers en de eventuele 

medewerking van de tegenpartij zeggen de meeste respondenten nog geen informatie te hebben 

ontvangen (zie tabel 3.17). 

 

Tabel 3.17 Contact met bemiddelingsorganisatie 

Van plan deel te nemen (=Ja) 54 (81%)** 50 (93%)*** 

Reeds contact gehad met 

bemiddelingsorganisatie op het moment 

van de voormeting  

57 (85%) 47 (87%) 

Informatievoorziening*   

- Verloop  

- Doelen 

50 (78%) 

49 (77%) 

33 (67%) 

32 (65%) 
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- Uitkomst 

- Rechten 

- Medewerking tegenpartij 

- Anders (i.e. ‘geen’, ‘ik heb nog niks 

ontvangen’, ‘afspraak bevestiging’, 

onduidelijke antwoorden: zoals 

‘verwarrend’) 

29 (45%) 

32 (50%) 

20 (31%) 

3 (5%) 

19 (39%) 

20 (41%) 

23 (47%) 

4 (8%) 

*Deze vraag is ook ingevuld door diegenen die nog geen contact hadden gehad met de bemiddelingsorganisatie. 

**Twee personen geven aan niet van plan te zijn deel te gaan nemen aan de bemiddeling/mediation: 1 persoon geeft aan de 

reistijd een belemmering te vinden, de andere persoon geeft op deze vraag geen antwoord. De overige deelnemers antwoorden 

op deze vraag ‘weet ik nog niet’. ***De overige personen (N=4) antwoorden op deze vraag ‘weet ik nog niet’. 

 

Vrijwilligheid aanbod 

De respondenten is verder gevraagd of het aanbod van de bemiddeling op het goede moment is gedaan 

en of ze zich vrij voelden het aanbod af te slaan. De meeste respondenten voelden zich inderdaad vrij 

om te bepalen of ze deel wilden nemen. Toch rapporteerde ongeveer één op de zeven van de 

respondenten dat ze het oneens waren met de stelling dat ze zelf konden bepalen of ze deelnamen of 

niet.  

De vraag of het aanbod op het juiste moment kwam wordt door de meerderheid bevestigend beantwoord. 

Van de slachtoffers vond 55% dit, van de verdachten/daders 63%. Wel is dit mogelijk een punt van 

aandacht. Van de slachtoffers vond bijna een kwart van de respondenten dat het aanbod niet op het juiste 

moment werd gedaan, een percentage dat ongetwijfeld hoger ligt bij degenen die niet deelnemen. 

 

Tabel 3.18 Aanbod bemiddeling/mediation 

 (geheel eens) Neutraal (geheel oneens) 

Zelf bepalen deelname: 

- Slachtoffer 

- Verdachte/dader 

 

53 (83%) 

34 (69%) 

 

3 (4%) 

8 (17%) 

 

8 (13%) 

7 (14%) 

Aanbod juiste moment: 

- Slachtoffer 

- Verdachte/dader 

 

35 (55%) 

31 (63%) 

 

14 (23%) 

12 (25%) 

 

15 (22%) 

6 (12%) 
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3.6 Verwachtingen en motieven voor deelname  

 

Deze paragraaf gaat in op de verwachtingen die de respondenten hadden over deelname aan de 

bemiddeling en over de motieven die zij hebben voor deelname. In totaal zijn de slachtofferrespondenten 

19 stellingen en de verdachte/daderrespondenten 21 stellingen voorgelegd die zij steeds op een 5-

puntsschaal (geheel eens-geheel oneens) konden beantwoorden. De tabellen in deze paragraaf zijn 

gestructureerd naar de frequentie van de gegeven antwoorden ‘geheel eens’ en ‘eens’. We gaan eerst in 

op de verwachtingen van deelnemers over de bemiddeling (zeven stellingen voor beide groepen) en 

vervolgens op hun motieven voor deelname. 

 

3.6.1 Verwachtingen over deelname 

Slachtoffers en verdachten/daders zien de bemiddeling als een middel om een oplossing te vinden voor 

hetgeen gebeurd is (zie tabel 3.19). Vijf van de zes respondenten (83% van de slachtoffers en 85% van 

de verdachten/daders) verwachten dat deelname zal helpen bij het vinden van een oplossing. Voor 

slachtoffers geldt verder dat zij verwachten dat deelname zal bijdrage aan het herwinnen van controle 

(65%), hen minder boos zal maken (65%), hen zich beter zal laten voelen (63%) en de schade zal 

herstellen (62%). Er is ook een aanzienlijk aantal respondenten (47%) die verwachten dat ze minder 

angstig worden van de bemiddeling.  

De verwachting dat men minder boos en/of minder bang wordt van de ontmoeting hangt wellicht samen 

met de mate van ervaren boosheid en angst. Uit een analyse van de samenhang met deze constructen 

bleek er geen verband tussen de verwachting van afname van boosheid en ervaren boosheid, maar wel 

tussen de verwachting van afname van angst en de ervaring van angst. Die was sterk positief: r=0,50 

(p<0,01) 

 

Tabel 3.19 Verwachtingen slachtoffer 

van meest naar minst frequent (geheel) eens (N=60) 

 

Ik verwacht dat deelname aan de bemiddeling/mediation… 

(geheel) 

eens 

neutraal (geheel) 

oneens 

… zal helpen bij het vinden van een oplossing 50 

(83%) 

3  

(5%) 

7  

(12%) 

… zal helpen bij het herwinnen van een gevoel van controle over 

de situatie 

39 

(65%) 

12 

(20%) 

9  

(15%) 

… zal helpen om me minder boos te voelen 39 

(65%) 

7  

(12%) 

14 

(23%) 
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… zal helpen om me beter te voelen 38 

(63%) 

11 

(19%) 

11 

(18%) 

… zal helpen bij het herstellen van de schade 37 

(62%) 

15 

(25%) 

8 

(13%) 

… zal helpen om me minder angstig te voelen 28 

(47%) 

19 

(31%) 

13 

(22%) 

… zal bijdragen aan mijn begrip voor de dader 23 

(38%) 

17 

(28%) 

20 

(34%) 

 

Ook verdachten/daders verwachten dat ze zich beter zullen voelen door de bemiddeling (60%) (zie tabel 

3.20). Dat zal voor de meesten niet te maken hebben met verminderde schuld of schaamtegevoelens. 

Vermindering van gevoelens van schuld en schaamte wordt door 29% respectievelijk 25% verwacht. 

Wel denkt men dat het slachtoffer zich er beter van zal gaan voelen (56%) en verwacht men dat het zal 

bijdragen aan het herstellen van de schade (58%). Een meerderheid denkt ook meer begrip te kunnen 

krijgen voor het slachtoffer, “de tegenpartij”, door deelname aan de bemiddeling (50%).  

De ervaren schuld en schaamtegevoelens van de verdachte/dader houden sterk verband met de mate 

waarin zij verwachten dat deze gevoelens door de bemiddeling af zullen nemen. De samenhang tussen 

de schuld-schaal en de verwachting dat de schuldgevoelens zullen afnemen door de bemiddeling is 

r=0,55 (p<0,01), terwijl de samenhang tussen de schaamte-schaal en de verwachting dat de 

schaamtegevoelens zullen afnemen door de bemiddeling, r=043 (p<0,01) is. 

 

Tabel 3.20 Verwachtingen verdachte/dader 

van meest naar minst frequent (geheel) eens (N=48) 

 

Ik verwacht dat deelname aan de bemiddeling/mediation… 

(geheel) 

eens 

neutraal (geheel) 

oneens 

… zal helpen bij het vinden van een oplossing 41 

(85%) 

5  

(10%) 

2  

(5%) 

… zal helpen om me beter te voelen  29 

(60%) 

12 

(25%) 

7  

(15%) 

… zal helpen bij het herstellen van de schade 28 

(58%) 

13 

(27%) 

7  

(15%) 

… zal helpen om de tegenpartij zich beter te laten voelen 27 

(56%) 

9  

(19%) 

12 

(25%) 
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… zal bijdragen aan mijn begrip voor de tegenpartij 24 

(50%) 

11 

(23%) 

13 

(27%) 

… zal helpen om me minder schuldig te voelen 14 

(29%) 

17 

(36%) 

17 

(35%) 

… zal helpen om me minder te schamen voor wat is gebeurd 12 

(25%) 

19 

(40%) 

17 

(35%) 

 

3.6.2 Motieven slachtoffer en verdachte/dader 

Veruit de meeste deelnemende slachtoffers willen dat deelnemen er voor zorgt dat de verdachte/dader 

in de toekomst geen nieuwe feiten pleegt. Dit wordt door 88% van de respondenten beaamd, terwijl 

maar 5% zegt dat dit geen reden voor ze is. Ook hopen veruit de meeste slachtoffers dat hun deelname 

de uitkomst van de zaak beïnvloedt (87%), terwijl een iets kleiner deel zegt mee te willen beslissen over 

de uitkomst (73%). De bereidwilligheid om deel te nemen komt ook voort uit het aanbod, voor 80% van 

de respondenten is het gegeven dat ze gevraagd werden om deel te nemen een reden om dat ook te doen. 

Voor een kleiner gedeelte, maar nog wel een meerderheid, is de schadeafwikkeling een reden om deel 

te nemen (55%). 

In het boek van Strang (2002) wordt de nadruk sterk gelegd op de emotionele bijdrage van hertelrecht 

aan het welzijn van slachtoffers. Ook in het huidige onderzoek vinden veel respondenten het ontvangen 

van een spijtbetuiging (67%), het uiten van de eigen gevoelens over het delict (63%), de mogelijkheid 

om vragen te stellen en beantwoord te krijgen (60%) en het gesprek met de verdachte/dader op zich 

(52%) van belang. Een aanzienlijke minderheid van de slachtoffers hoopt dat de deelname aan de 

bemiddeling de verdachte/dader zal helpen; 30% zegt dat dit het geval is.  

Een kwart ervaart het als een plicht om deel te nemen en 13% zegt deel te nemen omdat gezegd is dat 

dat moest. Ook al ziet een meerderheid dit anders (48% is het oneens met de stelling dat ze het als plicht 

ervaren, en 67% is het oneens met de stelling dat ze mee moesten doen), lijkt dit een punt van aandacht. 

In hoeverre zijn dit signalen dat voor een (kleine) minderheid de vrijwilligheid in het geding is? Er blijkt 

een samenhang te bestaan tussen de mate waarin men ervaart dat men volledig vrijwillig kan deelnemen 

en de mate waarin men beaamt dat men gezegd is deel te moeten nemen, r=-0,33 (p<0,05). 
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Tabel 3.21 Motieven voor deelname slachtoffers 

 

 

Ik wil deelnemen aan de bemiddeling/mediation omdat… 

(N=60) 

(geheel) 

eens 

neutraal  (geheel) 

oneens 

… ik wil voorkomen dat de dader nogmaals een zelfde soort 

misdaad begaat 

53 

(88%) 

4  

(7%) 

3  

(5%) 

… ik hoop dat mijn deelname een effect heeft op de uitkomst 

van de zaak 

52 

(87%) 

4  

(7%) 

4  

(6%) 

… mij werd gevraagd deel te nemen 48 

(80%) 

6  

(10%) 

6  

(10%) 

… ik wil meebeslissen over hoe het probleem wordt opgelost 34 

(73%) 

6  

(10%) 

10 

(17%) 

… ik wil dat de dader zijn spijt betuigt 40 

(67%) 

15  

(25%) 

5  

(8%) 

… ik mijn gevoelens wil uiten 38 

(63%) 

10  

(17%) 

12 

(20%) 

… ik van de dader antwoord op een aantal vragen wil 36 

(60%) 

8  

(3%) 

16 

(27%) 

… ik wil dat de dader de schade die hij/zij heeft toegebracht 

terugbetaalt 

33 

(55%) 

14  

(23%) 

13 

(22%) 

… ik met de dader wil praten 31 

(52%) 

13  

(21%) 

16 

(27%) 

… ik de dader wil helpen 18 

(30%) 

19  

(32%) 

23 

(38%) 

… ik het gevoel heb dat het mijn plicht is om deel te nemen 15 

(25%) 

16  

(27%) 

29 

(48%) 

… mij werd verteld dat ik deel moest nemen 8  

(13%) 

11  

(19%) 

41 

(68%) 

 

Motieven voor deelname verdachte/dader 

Ook bij de deelnemende verdachten/daders staat de invloed op de uitkomst voorop. 88% hoopt dat 

deelname de uitkomst beïnvloedt tegen 4% die dat niet als reden voor deelname ziet. 83% wil 

meebeslissen over de uitkomst, tegen 2% (1 respondent) die zich hier tegen uitspreekt. Net als bij de 
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slachtoffers is het aanbod om deel te nemen een belangrijke motiverende factor; 85% was het eens met 

de betreffende stelling.  

Bij de deelnemende verdachten/daders is waardeherstel van groot belang. Veel van de deelnemende 

daders hopen op begrip en door deel nemen te tonen geen slechterik te zijn. 73% wil dat het slachtoffer 

begrijpt waarom hij of zij bepaalde dingen heeft gedaan (voor 15% is dit niet zo) en een nagenoeg even 

groot deel (65%) wil dat het slachtoffer weet dat ze geen slecht mens zijn. Dit lijken belangrijkere 

beweegredenen dan zaken die met berouw te maken zouden hebben: een minderheid van de deelnemers 

wil de tegenpartij helpen (36%), waarmee dit motief net zo veel voor verdachten/daders als voor het 

slachtoffers geldt. Een iets groter deel wil spijt betuigen (43%). De wens om spijt te betuigen kan ook 

gezien worden als een uitvloeisel van de wens dat het slachtoffer de verdachte/dader niet langer als een 

slecht mens ziet. De samenhang tussen deze variabelen is r=0,37 (p<0,05). 

De dialoog op zich is ook voor deelnemende verdachten/daders van belang. Het uiten van de eigen 

gevoelens (66%), het praten met de tegenpartij (64%) en het beantwoorden van vragen van de tegenpartij 

(52%) komen overeen met de percentages bij slachtoffers. Ook in een bemiddeling met een juridische 

uitkomst is de dialoog op zich een belangrijke reden voor deelname.  

De door verdachten/daders gepercipieerde druk om deel te nemen lijkt iets groter te zijn dan bij 

slachtoffers. Meer dan de helft vindt dat hun plicht is om deel te nemen, 25% is het hier niet mee eens. 

23% meldt dat ze gezegd is dat ze deel moesten nemen, tegen 48% die dat niet zo ervaart. 
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Tabel 3.22 Motieven voor deelname verdachte/dader 
 

  

van meest naar minst frequent (geheel) eens (N= 48 tenzij 

anders aangegeven) 

 

 

Ik wil deelnemen aan de bemiddeling/mediation omdat… 

(geheel) 

eens 

 neutraal  (geheel) 

oneens 

… ik hoop dat mijn deelname een effect heeft op de uitkomst 

van de zaak 

42 (88%) 4 (8%) 2 (4%) 

… mij werd gevraagd om deel te nemen 41 (85%) 4 (9%) 3 (6%) 

… ik wil meebeslissen over hoe het probleem wordt opgelost 40 (83%) 7 (15%) 1 (2%) 

… ik wil dat de tegenpartij begrijpt waarom ik bepaalde 

dingen heb gedaan 

35 (73%) 6 (12%) 7 (15%) 

… ik mijn gevoelens wil uiten (N=47) 31 (66%) 9 (19%) 7 (15%) 

… ik wil dat de tegenpartij weet dat ik geen slecht mens ben 31 (65%) 7 (15%) 10 (20%) 

… ik met de tegenpartij wil praten (N=47) 30 (64%) 6 (13%) 11 (23%) 

… ik het gevoel heb dat het mijn plicht is om deel te nemen 26 (54%) 10 (21%) 12 (25%) 

… ik eventuele vragen van de tegenpartij wil beantwoorden 25 (52%) 10 (21%) 13 (27%) 

… ik spijt wil betuigen aan de tegenpartij 21 (44%) 12 (25%) 15 (31%) 

… ik de tegenpartij wil helpen (N=47) 17 (36%) 10 (21%) 20 (43%) 

… ik persoonlijke problemen wil bespreken die de oorzaak 

zijn geweest van het conflict 

17 (35%) 13 (27%) 18 (38%) 

… mij werd verteld dat ik deel moest nemen 11 (23%) 14 (29%) 23 (48%) 

… ik de schade van de tegenpartij wil vergoeden 8 (17%) 13 (27%) 27 (56%) 
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3.7 Samenvatting en vergelijking met eerder onderzoek 

In deze slotparagraaf vatten we de belangrijkste resultaten van dit hoofdstuk samen en leggen de 

verbinding met ander onderzoek (zie Hoofdstuk 2). We herhalen hierbij nogmaals dat de 

dataverzameling op het moment van schrijven nog niet is afgerond. In het eindrapport kunnen daarom 

de antwoorden op deze vragen nog anders uitpakken dan in dit tussenrapport. Hiermee hangt samen dat 

de aantallen waarop de conclusies op dit moment gebaseerd zijn vooralsnog klein zijn. Voorzichtigheid 

in de interpretatie van de gegevens is daarom geboden.  

 

 

3.7.1 Registratiegegevens 

In paragraaf 3.2 zijn we ingegaan op de gegevens die de pilots zelf hebben geregistreerd. Dat biedt 

enerzijds inzicht in de omvang van de non-respons op de survey, anderzijds is het ook als bron op zich 

van belang. 

In de eerste plaats leert de analyse van de registratiegegevens dat de bereidwilligheid van slachtoffers 

en daders om mee te werken aan de pilot beperkt is gebleven tot de ‘grote’ pilot in de officiers- en 

rechtersfase en de pilot in de politiefase in het kader van de Vreedzame wijk. Het is voor de andere 

pilots erg moeilijk gebleken om tijdens de looptijd van het onderzoek deelnemers te vinden die bereid 

bleken om op het aanbod van bemiddeling in te gaan. In het eindrapport zal nader ingegaan worden op 

de redenen hiervoor, waarbij de ervaringen van de direct betrokkenen in kaart worden gebracht.  

Het gevolg hiervan is dat bijna alle respondenten afkomstig zijn uit de pilot in de officiers- en 

rechtersfase. Het is niet mogelijk om kwantitatieve uitspraken te doen over de ervaringen van de 

deelnemers aan de andere pilots. In de eindrapportage wordt hun ervaring wel in de kwalitatieve diepte-

interviews meegenomen. 

In de tweede plaats blijkt - ondanks de huidige onbekendheid met het fenomeen herstelbemiddeling in 

Nederland - er een aanzienlijke bereidwilligheid te bestaan om in te gaan op het aanbod van bemiddeling 

in het strafrecht. In bijna de helft van de gevallen waarin er een poging wordt gedaan om de bemiddeling 

op te starten, vindt deze ook daadwerkelijk plaats. Een klein gedeelte van de slachtoffers zegt niet deel 

te willen nemen omdat ze het te belastend vinden, en een even zeer klein gedeelte wil niet deelnemen 

omdat ze vinden dat de bemiddeling geen impact op het strafproces zou moeten hebben. Door de daders 

worden deze redenen niet genoemd als aanleiding om van deelname af te zien. 

Tot slot biedt de analyse inzicht in de omvang van de non-respons op de enquête. In de huidige 

onderzoeksperiode vonden 299 mediations plaats. Indien bij elke mediation één dader/verdachte en één 

slachtoffer betrokken zou zijn geweest, gaat het hier om een kleine zeshonderd potentiële respondenten. 

Hiervan kreeg het onderzoeksteam van 294 potentiële respondenten de gegevens om ze te benaderen 
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voor deelname aan het onderzoek. Van 150 potentiële respondenten ontving het onderzoeksteam bericht 

dat ze dit alsnog niet wilde doen, of werd na verschillende rappels geen contact tot stand gebracht. Van 

de resterende 144 respondenten hebben er 134 respondenten op tijd voor deze rapportage een nulmeting 

ingevuld, in 13 gevallen was dit echter nadat de bemiddeling al had plaatsgevonden. Voor de analyses 

van de nulmeting zijn daarom 121 vragenlijsten gebruikt; 67 slachtoffers en 54 daders. 

 

3.7.2 Delict en demografische kenmerken 

De deelnemende slachtoffers en verdachten/daders komen op sommige punten overeen met de gehele 

populatie daders en slachtoffers, bijvoorbeeld waar het geslacht en - bij slachtoffers - waar het herhaald 

slachtofferschap betreft. De resultaten suggereren ook een aantal opvallende verschillen.  

In de eerste plaats blijken deelnemende partijen relatief ouder te zijn, vaak een relatie te hebben en in 

het geval van de deelnemende verdachten/daders beter opgeleid. Het verdere vervolg van het onderzoek 

zal moeten uitwijzen in hoeverre deze bevindingen standhouden. In de tweede plaats blijken de 

deelnemende partijen voornamelijk vanwege een geweldsdelict de bemiddeling aan te gaan. De vraag is 

op dit moment nog niet te beantwoorden in hoeverre slachtoffers en verdachten/daders van een 

geweldsdelict meer interesse hebben in bemiddeling dan degenen die te maken hebben met een 

vermogensdelict en/of dat dit een gevolg is van keuzes die door de doorverwijzers naar bemiddeling 

worden gemaakt. Hierover zullen de interviews met de betrokkenen - zie het eindrapport - meer inzicht 

bieden. De resultaten zijn in ieder geval wel in lijn met de bevindingen van Laxminarayan et al. (2013) 

over de slachtoffer-dader gesprekken. Ook een grote meerderheid van deze gesprekken betreft een 

geweldsdelict. Ook in lijn met het onderzoek van Laxminarayan et al. (2013) is het sterk uiteenlopende 

karakter van de delicten, alhoewel het bij de slachtoffer-dader gesprekken wel om gemiddeld zwaardere 

delicten lijkt te gaan. Toch blijken er ook in de huidige onderzoekspopulatie relatief zware delicten voor 

te komen, zoals een gewapende overval of poging tot doodslag. In de derde plaats blijken deelnemende 

partijen doorgaans ook voorafgaand aan het delict bekenden van elkaar te zijn. Een grote meerderheid 

rapporteerde dat dit het geval was. Dit is een opvallend contrast met het onderzoek naar de slachtoffer-

dader gesprekken (Laxminarayan et al., 2013). In dat onderzoek zei 81% van de respondenten de 

tegenpartij niet te kennen voorafgaand aan het delict.  
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3.7.3 Psychologische kenmerken 

In de vragenlijst zijn - met name voor de deelnemende slachtoffers - psychologische constructen vrij 

uitvoerig onderzocht. De gedachte dat de zelfselectie van deelnemers sterk samenhangt met 

psychologische trekken is hieraan debet. 

 

De analyse van de psychologische kenmerken wijst uit dat deelnemende slachtoffers doorgaans een 

geenszins verwaarloosbare emotionele impact van het delict hebben ervaren. Ze rapporteren symptomen 

van traumatische stress, angstklachten en gevoelens van woede over wat ze is overkomen. Dit komt 

overeen met de resultaten van Laxminarayan et al. (2013), waarbij ook de meeste respondenten zeiden 

dat het delict een aanzienlijke emotionele impact had gehad.  

 

De resultaten suggereren wel dat deze symptomen en klachten achterblijven bij de groep slachtoffers 

die gebruikmaakten van het spreekrecht/de SSV. Dit wijst een vergelijking met het onderzoek van Lens 

et al. (2010) uit. Waar in het huidige onderzoek een gemiddelde TSQ-waarde van 4.3 werd gevonden, 

was dit in het onderzoek van Lens et al. (2010) bij de sprekers/SSVers hoger, gemiddeld 6,3, terwijl het 

bij de niet-deelnemers juist lager was: gemiddeld 2,6. Een zelfde beeld levert de vergelijking met de 

HADS (angst) op. In het onderzoek van Lens et al. (2010) rapporteerden de deelnemers aan het 

spreekrecht en de SSV een de gemiddelde score op de HADS van 10,5, tegen 6,2 voor de niet-

deelnemers. Ook hier houdt de gevonden waarde in het huidige onderzoek, 8,1 het midden tussen deze 

waarden. De vergelijking van de woedeklachten wekt dezelfde indruk: de gemiddelde waarde in het 

huidige onderzoek op de DAR was 19,1, de sprekers en SSV-ers van Lens et al. (2010) rapporteerden 

een gemiddelde van 23,5 op deze lijst, tegen 11,9 voor degenen die geen gebruik maakten van het 

spreekrecht/de SSV. De verschillen op de woedegevoelens zijn echter niet statistisch significant.  

 

De teneur is echter helder: de deelnemers aan het huidige onderzoek rapporteren relatief minder 

traumatische klachten en minder angst dan SSVers/sprekers, maar relatief meer klachten en angst dan 

de spreekgerechtigden die afgezien hebben van het spreekrecht/deelname aan de SSV. Hierbij is het van 

belang op te merken dat het delict in de huidige groep (veel) korter geleden heeft plaatsgevonden dan 

bij de betreffende sprekers/SSVers. Waar het bij de huidige onderzoeksgroep doorgaans gaat over een 

gebeurtenis uit het laatste half jaar, was het voor de sprekers/SSVers meestal meer dan anderhalf jaar 

geleden. Dit is van belang omdat een blijvend hoog klachtenniveau chronische 

verwerkingsproblematiek suggereert, terwijl een relatief hoog niveau van klachten in de eerste periode 

na het delict nog binnen een normaal verwerkingsproces past, waarin deze klachten na verloop van tijd 

min of meer vanzelf afnemen (zie bijvoorbeeld Bonanno, Westphal & Mancini, 2011). 
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Deelnemende verdachten/daders en slachtoffers lijken relatief veel vertrouwen in politie en justitie te 

hebben. Hierbij is het opvallend dat de scores van verdachten/daders en slachtoffers elkaar niet veel 

ontlopen. Een zelfde overeenkomst tussen verdachten/daders en slachtoffers was te zien bij het geloof 

in een rechtvaardige wereld.  

De psychologische kenmerken van de verdachten/daders zijn moeilijker te vergelijken met eerder 

onderzoek. Wel lijken schuld en schaamte iets meer voor te komen bij de deelnemers dan uit niet-

forensische samples blijkt. Voor een minderheid lijken sterkere gevoelens van schaamte en schuld een 

deel van de reden om deel te nemen.  

 

3.7.4 Voorbereiding op deelname 

Ondanks dat herstelbemiddeling geen nieuw fenomeen is in het Nederlandse rechtslandschap is 

persoonlijke ervaring ermee nog schaars. Onder de respondenten is nauwelijks iemand te vinden die in 

het verleden al eerder aan mediation heeft deelgenomen, laat staan dat men persoonlijk bekend is met 

vormen van herstelrecht. Dat maakt de poortwachters bijzonder belangrijk. Het grootste gedeelte van 

deelnemende slachtoffers en daders is door de politie of het Openbaar Ministerie gewezen op de 

mogelijkheid van bemiddeling. 

Het grootste gedeelte (85%) van de respondenten had op het moment van invullen van de vragenlijst al 

contact gehad met de bemiddelingsorganisatie. In dit contact met de bemiddelaar en/of de organisatie 

die de bemiddeling verzorgt is het met name gegaan over het verloop en de doelen van de bemiddeling.  

De meeste deelnemers zeggen vrijwillig deel te nemen. Wel zegt een relatief groter deel dan bij de 

slachtoffer-dader gesprekken druk te ervaren om deel te nemen, waarbij een kleine minderheid het zelfs 

als een plicht ervaart.  

 

3.7.5 Motieven voor/verwachtingen over deelname 

Zoals in de vorige paragraaf vastgesteld hebben deelnemers nog nauwelijks ervaring met bemiddeling. 

Vooralsnog zullen zonder actief aanbod van bemiddeling weinig respondenten uit zichzelf deze 

voorziening opzoeken. Een veelgenoemde reden, voor meer dan 80% van de respondenten, om mee te 

doen was dan ook het simpele gegeven dat men het aanbod is gedaan. De vooralsnog belangrijkste 

poortwachters, politie en Openbaar Ministerie, vervullen hierin een belangrijke rol. 

De meest genoemde verwachting over deelname is dat dit een oplossing van het conflict zal 

bewerkstelligen. Redenen die in lijn liggen met de ervaring van procedurele rechtvaardigheid worden 

door een grote meerderheid van deelnemers genoemd. Meepraten, meebeslissen en meebepalen van de 

oplossing zijn voor ongeveer acht van de tien respondenten een deel van de reden om deel te nemen.  
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Slachtoffers hopen verder in grote meerderheid dat deelname recidive van de dader in de toekomst 

voorkomt. 88% noemt het voorkomen van verdere delicten in de toekomst als reden voor deelname. Een 

meerderheid hoopt ook een spijtbetuiging van de verdachte/dader te krijgen. Conform de gedachten van 

Shnabel en Nadler hopen veel verdachten/daders door deelname aan de bemiddeling te laten zien dat ze 

geen slecht mens zijn en begrip van het slachtoffer te krijgen voor hun daden. De inzet op waardeherstel 

bij verdachten/daders is daarmee te bezien in het kader van hun verlangen om hun geschonden sociale 

en morele imago op te vijzelen. Dat lijkt zwaarder te wegen dan het bijdragen aan het herstel van het 

slachtoffer.  

Voor beide partijen is de dialoog op zich een belangrijke motivatie om deel te nemen. Een meerderheid 

ziet de bemiddeling als een mogelijkheid met de tegenpartij te praten, gevoelens te uiten, vragen te 

stellen (slachtoffers) en te beantwoorden (verdachten/daders). Ten aanzien van ‘therapeutic 

jurisprudence’, voor zover het over de impact op hun eigen gevoelens gaat, lijkt dit samen te hangen 

met de mate waarin men emoties als angst, schaamte en schuld ervaart. Slachtoffers die relatief bang 

zijn voor de verdachte/dader, zeggen vaker mee te doen om minder angstig te worden; verdachten/daders 

die veel schuld en schaamte rapporteren, zeggen vaker mee toe doen om hun gevoelens van schuld en 

schaamte te verminderen. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de laatste twee motieven relatief 

weinig voorkomen, ze spelen slechts voor een kwart van deelnemende verdachten/daders een rol. 
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Hoofdstuk 4 Eerste nameting kwantitatieve survey 

 

4.1 Inleiding 

Circa één maand na de bemiddeling/mediation is aan de respondenten de eerste nameting voorgelegd 

(T1-vragenlijst). Afgezien van de unieke informatie die wordt verschaft via deze databron, dient deze 

als vergelijkingsmateriaal voor de voormeting (T0) en de tweede nameting (T2). Ten tijde van deze 

rapportage moest een gedeelte van de respondenten die wel de voormeting had ingevuld, nog de 

nameting invullen (zie ook Hoofdstuk 2). Dat maakt dat de resultaten voorzichtig dienen te worden 

geïnterpreteerd, terwijl bovendien de eindrapportage nog sterk kan afwijken van de bevindingen in dit 

hoofdstuk. Het betekent ook dat de analyses, evenals de vergelijking van de resultaten van de eerste 

nameting en de voormeting ten zeerste beperkt zijn in complexiteit.  

Het hoofdstuk gaat in op de feitelijke gang van zaken tijdens de mediation (paragraaf 4.2) en de wijze 

waarop de deelnemers de mediation ervaren hebben (paragraaf 4.3). Over welke zaken zijn ze positief 

en negatief en zijn de verwachtingen vooraf uitgekomen? Welke zaken hadden ze anders gewild? In 

paragraaf 4.4. gaan we in op de psychologische kenmerken. In hoeverre verschillen de scores op de 

eerste meting na de bemiddeling van de voormeting? Wat voor indicaties levert dit op over mogelijke 

‘therapeutic jurisprudence’ effecten? Per paragraaf wordt zowel data van het slachtoffer als van de 

verdachte/dader gepresenteerd. In paragraaf 4.5 worden de belangrijkste resultaten van het hoofdstuk 

samengevat en in de context van eerder onderzoek geplaatst. 

 

4.2. Het verloop van de bemiddeling  

In deze paragraaf gaan we in op het feitelijk verloop van de mediation. Het gaat daarbij om kenmerken 

van de ontmoeting (was het face-to-face, wie was erbij, de frequentie van de ontmoetingen met de 

bemiddelaar), de onderwerpen die tijdens de bemiddeling aan bod zijn gekomen, de vraag of er een 

overeenkomst gesloten is en welke onderwerpen hierin aan de orde zijn gekomen. 

 

4.2.1 Kerngegevens van de bemiddeling 

De vraag of er een face-to-face ontmoeting plaats heeft gevonden tijdens de bemiddeling komt in tabel 

4.1 aan de orde. In net iets minder dan drie kwart van de gevallen zeiden de respondenten (slachtoffer 

en verdachte/dader) de tegenpartij te hebben ontmoet tijdens de bemiddeling. Indien dit het geval was, 

vond er in ongeveer 9 van de 10 gevallen eerst contact met de bemiddelaar plaats. Een derde van deze 

contacten was face-to-face, waarbij de resultaten indiceren dat dit bij slachtoffers beduidend vaker 
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voorkomt dan bij verdachten/daders (47% versus 16%). Bij iets minder dan de helft van de deelnemers 

was er sprake van meer dan één contact vooraf met de bemiddelaar. 

De bemiddelingen vinden niet noodzakelijkerwijs face-to-face plaats. Het is ook mogelijk om te kiezen 

voor een indirecte of pendelbemiddeling. Wanneer de partijen elkaar niet hebben ontmoet tijdens de 

bemiddeling is dat in 14 van de 21 gevallen (67%) de keuze geweest van de respondent in kwestie. In 9 

van de 21 gevallen (41%) zou men achteraf toch liever de tegenpartij hebben ontmoet.  

 

Tabel 4.1 Contact met tegenpartij en bemiddelaar 

 Slachtoffer 

(N=45) 

Verdachte/dader 

(N=32) 

Totaal 

(N=77) 

De tegenpartij ontmoet tijdens de bemiddeling 33 (74%) 23 (72%) 56 (73%) 

Indien ontmoet: 

Contact vooraf met de bemiddelaar  

Contact onder meer face-to-face? 

Contact vaker dan een keer? 

(N=33) 

30 (91%) 

14 (47%) 

14(47%) 

(N=23) 

19 (86%) 

3 (16%) 

8 (47%) 

(N=56) 

49 (88%) 

17(35%) 

22(47%) 

Indien niet ontmoet: 

Eigen keuze 

Achteraf wel gewild? 

(N=12) 

10 (83%) 

4 (33%) 

(N=9) 

4 (45%) 

5 (54%) 

(N=21) 

14 (67%) 

9 (41%) 

 

In de meerderheid van de zaken was meer dan één bemiddelaar aanwezig. In meer dan drie kwart van 

de bemiddelingen was dit volgens de respondenten het geval. Vrienden, familie of andere leden van de 

sociale omgeving waren in iets minder dan de helft van de zaken ook aanwezig bij de bemiddeling, dit 

was in 41% van de zaken het geval. De duur van de bemiddeling was in de helft van de zaken minder 

dan een uur; dan duurde de bemiddeling wel steeds meer dan 30 minuten. In een kleine meerderheid van 

de gevallen duurde de bemiddeling meer dan een uur. De lengte van de bemiddeling beviel de meeste 

respondenten, alhoewel deelnemende verdachten/daders vaker dan deelnemende slachtoffers van 

mening waren dat ze er te lang of te kort mee bezig waren geweest (zie tabel 4.2).  
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Tabel 4.2 Aanwezigen en duur bemiddeling 

 Slachtoffer 

(N=33) 

Verdachte/dader 

(N=23) 

Totaal 

(N=56) 

Meer dan één bemiddelaar aanwezig 27 (82%) 16 (70%) 43 (77%) 

Sociale omgeving aanwezig 13 (39%) 10 (43%) 23 (41%) 

Duur bemiddeling minder dan een uur 

Tijd voor bemiddeling goed? 

19 (57%) 

28 (85%) 

8 (35%) 

11 (48%) 

27 (48%) 

39 (70%) 

 

4.2.2 Besproken onderwerpen tijdens de bemiddeling 

In veruit de meeste gevallen zeggen de respondenten het over de feiten van het conflict te hebben gehad 

(zie tabel 4.3). Datzelfde geldt voor de persoonlijke en sociale gevolgen voor de respondent zelf. In iets 

meer dan drie kwart van de gevallen is dit in de bemiddeling besproken (respectievelijk 82% en 80%). 

Enigszins opmerkelijk is dat respondenten (slachtoffers én verdachten/daders) het vaker hebben gehad 

over de persoonlijke en sociale gevolgen voor henzelf dan over de gevolgen voor de tegenpartij. Dat 

laatste zou dan in 60% van de gevallen aan de orde zijn gekomen. De juridische gevolgen voor de 

verdachte/dader waren in iets meer dan een derde van de gevallen onderwerp van gesprek. Datzelfde 

geldt ook voor de financiële schadevergoeding (35%), terwijl andere vormen van compensatie zelden 

besproken zijn (8%).  

 

Tabel 4.3 Onderwerpen besproken tijden de bemiddeling 

Onderwerpen 

 

Slachtoffer 

(N=45) 

Verdachte/

dader 

(N=33) 

Totaal 

(N=78)  

Feiten over het conflict 

Persoonlijke en sociale gevolgen voor de respondent 

Persoonlijke en sociale gevolgen voor de tegenpartij  

Juridische gevolgen (bv. hoogte van straf) 

Financiële schadevergoeding 

Andere vormen van compensatie  

37 (82%)  

36 (80%)  

29 (64%)  

15 (33%) 

18 (40%) 

2 (4%) 

22 (71%) 

24 (72%) 

19 (58%) 

12 (36%) 

9 (27%) 

4 (12%) 

59 (76%) 

60 (77%) 

48 (61%) 

27 (35%) 

27 (35%) 

6 (8%) 
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Anders (bijv. ‘hoe verder te gaan na de bemiddeling’) 12 (27%) 6 (18%) 18 (23%) 

 

 

Een belangrijk element van de bemiddeling betreft de spijtbetuiging van de dader. Aan de deelnemende 

slachtoffers zijn hierover een aantal vragen gesteld. De helft (25 van de 45, 54%) zei dat de 

verdachte/dader spijt had betuigd. Van deze spijtbetuigingen werd iets meer dan de helft (15 van deze 

25) als oprecht ervaren door het slachtoffer. Van degenen die geen spijtbetuiging kregen had een 

meerderheid (14 van de 20, 70%) dit wel gewild.  

Aan de deelnemende verdachten/daders is verder de stelling “Ik heb een spijtbetuiging aangeboden aan 

het slachtoffer” voorgelegd. Van de respondenten was 51% het hier (geheel) mee eens, tegen 31% die 

het hiermee geheel oneens was. Waar in eerder onderzoek (bijvoorbeeld Daly, 2003) nog wel eens een 

verschil bestond in perceptie tussen slachtoffers en daders over de spijtbetuigingen - waarbij een groter 

gedeelte van de daders dan van de slachtoffers vond dat de eersten spijt hadden betuigd - lijken in het 

huidige onderzoek deze percepties meer met elkaar overeen te komen.  

 

Tabel 4.4 De spijtbetuiging  

 N (%) 

Spijtbetuiging ontvangen? 25 (54%) 

Als oprecht ervaren? 15 (60%,  

N=25) 

Geen spijtbetuiging ontvangen, wel gewild? 14 (70%, 

N=20) 

Dader zegt spijt te hebben betuigd aan slachtoffer?  14 (51%) 

 

4.2.3 De overeenkomst 

De bemiddelingen hebben nadrukkelijk tot doel te komen tot een overeenkomst tussen de partijen. Het 

blijkt dat dit in ongeveer zeven van de tien gevallen ook daadwerkelijk lukt (zie tabel 4.5). Bijna altijd 

gaat het volgens de respondenten om een schriftelijke overeenkomst. 

De inhoud van de overeenkomst lijkt erg te variëren. In ongeveer de helft van de gevallen bevat het in 

ieder geval een uitleg over het ontstaan van het delict. In een derde van de overeenkomsten erkent de 
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verdachte/dader expliciet zijn schuld hiervoor. In ongeveer 40% van de overeenkomsten maakt men 

afspraken over toekomstige omgang met elkaar, en in 20% doet men beloften aan de tegenpartij. Een 

even groot gedeelte van de slachtoffers als de verdachten/daders zegt dit te doen. Financiële compensatie 

komt in iets meer dan een kwart van de gevallen voor en een suggestie voor het verdere verloop van het 

juridische proces in ongeveer een derde van de gevallen.  

 

Tabel 4.5 De overeenkomst 

 Slachtoffer 

(N=45) 

Verdachte/dader 

(N=30) 

Totaal 

(N=75) 

Overeenkomst? 33 (73%) 18 (60%) 51 (68%) 

Schriftelijk? 31 

(94%, N=33) 

17  

(94%, N=18) 

48 

(94%, N=51) 

Elementen overeenkomst 

Financiële compensatie 

Schuldbetuiging 

Uitleg ontstaan conflict 

Belofte aan de tegenpartij 

Afspraken over omgang met elkaar 

Suggestie voor juridische afhandeling 

(N=33) 

9 (27%) 

11 (33%) 

16 (48%) 

7 (21%) 

10 (30%) 

14 (42%) 

(N=18) 

5 (27%) 

7 (38%) 

11 (61%) 

4 (22%) 

10 (55%) 

4 (22%) 

 

(N=51) 

14 (27%) 

18 (35%) 

27 (53%) 

4 (22%) 

20 (39%) 

18 (34%) 

 

4.3 De ervaringen met de bemiddeling 

De respondenten is gevraagd om te reflecteren op verschillende aspecten van hun ervaring met de 

bemiddeling. In deze paragraaf gaan we in op hun oordeel over de voorbereiding op de bemiddeling, de 

gang van zaken tijdens de bemiddeling, de wijze waarop de bemiddelaar het gesprek faciliteerde, de 

interactie met de tegenpartij en het uiteindelijke resultaat van de bemiddeling. Ook is een totaaloordeel 

over de bemiddeling gevraagd. De meeste vragen zijn gesteld als stellingen op een 5-punts Likert schaal 

(geheel eens – geheel oneens). In de tabellen is steeds het percentage weergegeven dat het (geheel) eens 

was met een stelling. 

 

4.3.1 De voorbereiding op de bemiddeling 

De meeste respondenten waren achteraf te spreken over de voorbereiding op de bemiddeling. Een 

overgrote meerderheid van 87% (slachtoffers en verdachten/daders) vond dat ze vooraf goede 
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voorlichting hadden gekregen. Een groot gedeelte vond dat ze vooraf voldoende informatie hadden 

gekregen over de bemiddeling; dat was bij 74% van de respondenten het geval. Wel kwamen de 

verwachtingen vooraf niet bij alle respondenten overeen met wat ze tijdens de bemiddeling meemaakten: 

56% van de respondenten was het hiermee eens. 

 

Tabel 4.6 Voorbereiding op de bemiddeling 

 Slachtoffer (N=44) Verdachte/dader  

(N=26) 

Totaal (N=70) 

 (Geheel) 

mee 

eens 

(Geheel) 

mee 

oneens 

(Geheel) 

mee 

eens 

(Geheel) 

mee 

oneens 

(Geheel) 

mee 

eens 

(Geheel) 

mee 

oneens 

Goede voorlichting 39 

(89%) 

2  

(5%) 

22 

(85%) 

4  

(15%) 

61 

(87%) 

6  

(9%) 

Voldoende informatie vooraf 32 

(73%) 

4  

(9%) 

20 

(77%) 

3  

(12%) 

52 

(74%) 

7  

(10%) 

Aansluiten bij verwachtingen 

vooraf 

26 

(57%) 

13 

(29%) 

13 

(50%) 

8  

(31%) 

39 

(56%) 

21 

(30%) 

 

4.3.2 Het bemiddelingsproces 

Een terugkerende bevinding in evaluaties van herstelrecht is de hoge waardering voor aspecten van 

procedurele rechtvaardigheid (zie Van Camp & De Mesmaecker, 2014; Barnes et al., 2013). Ook in het 

huidige onderzoek blijken de deelnemers in (grote) meerderheid van mening dat ze met respect zijn 

behandeld, dat er naar hun mening is geluisterd, dat ze konden volgen wat er tijdens de bemiddeling 

gebeurde, en dat hun inbreng vertrouwelijk zal worden behandeld. Dit geldt voor de deelnemende 

slachtoffers en verdachten/daders (zie tabel 4.7).  

 

  



71 

 

Tabel 4.7 De ervaringen met de bemiddeling 

 Slachtoffer 

(N=44, tenzij 

anders 

aangegeven) 

Verdachte/dader 

(N=26) 

Totaal 

(N=70) 

 (Geheel) 

mee 

eens 

(Geheel) 

mee 

oneens 

(Geheel) 

mee 

eens 

(Geheel) 

mee 

oneens 

(Geheel) 

mee 

eens 

(Geheel) 

mee 

oneens 

Begreep volledig wat er gebeurt 

tijdens de bemiddeling (N=43) 

40 

(91%) 

1  

(2%) 

22 

(85%) 

4  

(15%) 

62 

(89%) 

5  

(7%) 

Voldoende tijd voor bemiddeling 39 

(89%) 

2  

(5%) 

21 

(78%) 

3  

(12%) 

60 

(86%) 

5  

(7%) 

Vertrouwelijkheid 37 

(84%) 

2  

(5%) 

18 

(67%) 

2  

(8%) 

55 

(79%) 

4  

(6%) 

Respectvolle bejegening 36 

(82%) 

3  

(7%) 

22 

(85%) 

4  

(15%) 

58 

(83%) 

7  

(10%) 

Naar mening geluisterd 30 

(68%) 

4  

(9%) 

19 

(69%) 

2  

(8%) 

49 

(70%) 

6  

(9%) 

 

Datzelfde oordeel gold voor de wijze waarop de bemiddeling werd gefaciliteerd. Deelnemende 

slachtoffers en verdachten/daders waren positief over de bemiddelaar. Een grote meerderheid was van 

mening dat deze voldoende rekening hield met de wensen van de respondent, voldoende steun bood en 

objectief was (zie tabel 4.8).  

 

Tabel 4.8 Het oordeel over de bemiddelaar 

 Slachtoffer  

(N=44) 

Verdachte/dader 

(N=26) 

Totaal  

(N=70) 

 (Geheel) 

mee 

eens 

(Geheel) 

mee 

oneens 

(Geheel) 

mee 

eens 

(Geheel) 

mee 

oneens 

(Geheel) 

mee 

eens 

(Geheel) 

mee 

oneens 

Bemiddelaar hield rekening met 

mijn wensen 

31 

(71%) 

3  

(7%) 

18 

(69%) 

3  

(12%) 

49 

(70%) 

6  

(9%) 

Bemiddelaar gaf mij voldoende 

steun 

31 

(71%) 

3  

(7%) 

18 

(69%) 

5  

(19%) 

49 

(70%) 

8  

(11%) 
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Bemiddelaar was objectief 33 

(75%) 

4  

(9%) 

20 

(77%) 

5  

(19%) 

53 

(76%) 

9  

(13%) 

 

4.3.3 Interactie met tegenpartij 

Een belangrijk onderdeel van de bemiddeling is de interactie met de tegenpartij. Hoe kijken de 

deelnemende slachtoffers en verdachten/daders hierop terug? Vanwege de verschillen in vraagstelling 

presenteren we hier de resultaten van de slachtoffer-steekproef en de verdachte/dader-steekproef apart.  

Veruit de meeste slachtoffers zeggen dat ze hun gevoelens over het delict hebben kunnen uiten. 65% 

zegt dat dit het geval is, tegen 9% die zegt dat dit niet zo is. Een meerderheid van de slachtoffers (54%) 

was verder van mening dat de verdachte/dader vrijwillig deelnam aan de ontmoeting. Wel dacht een 

aanzienlijke minderheid, 28%, dat de deelname niet zijn of haar eigen keuze was. De ontmoeting droeg 

voor 42% van de respondenten bij aan vermindering van angstgevoelens voor de verdachte/dader, terwijl 

24% zei dat dit niet zo was. De ervaren effecten op boosheid lijken op het eerste gezicht minder; 33% 

zei minder boos te zijn geworden op de verdachte/dader, tegen 43% die het hiermee niet eens was. 

De meningen lijken verdeeld te zijn over de vraag of de bemiddeling bijgedragen heeft aan het inzicht 

van de verdachte/dader. Ongeveer 40% vond dat de bemiddeling de verdachte/dader inzicht had 

bijgebracht over de gevolgen voor het slachtoffer en had begrepen een norm te hebben overtreden. Het 

aandeel respondenten dat het hier niet mee eens was, was steeds vergelijkbaar. Eén op de drie 

slachtoffers vond dat de verdachte/dader alle vragen had beantwoord; 40% was het hier niet mee eens. 

Tot slot vond iets minder dan 40% van de respondenten dat ze door de bemiddeling de verdachte/dader 

had kunnen helpen, 35% was het hiermee oneens. 

 

Tabel 4.9 Slachtoffers over verdachten/daders  

  

(geheel) eens 

 

(geheel) 

oneens  

Gevoelens kunnen uiten (N=43)  28 (65%) 4 (9%) 

Deelname dader eigen keuze (N=43) 23 (54%) 12 (28%) 

Dader begreep wat de gevolgen waren voor het slachtoffer 

(N=43) 

18 (42%) 13 (30%) 
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Dader kunnen helpen (N=43) 18 (42%) 15 (35%) 

Minder bang geworden voor dader (N=41) 17 (42%) 10 (24%) 

Dader begreep een norm te hebben overtreden (N=42) 17 (41%) 14 (33%) 

Dader meer inzicht in gevolgen voor slachtoffer (N=41) 16 (39%) 11 (27%) 

Minder boos geworden op dader (N=42) 14 (33%) 18 (43%) 

Dader vragen slachtoffer beantwoord (N=43) 13 (30%) 13 (40%) 

 

De deelnemende verdachten/daders waren in meerderheid van mening dat ze uitleg hebben kunnen 

geven over de redenen voor hun gedrag in de totstandkoming van het delict. 70% van de tot nu toe 

bevraagde respondenten was dit van mening, tegen 19% die dit niet vond. De resultaten bevestigen 

verder het beeld dat uit de slachtofferenquête naar voren kwam. Een gedeelte van de verdachten/daders 

zegt meer inzicht te hebben gekregen in de gevolgen voor het slachtoffer, eventuele vragen te hebben 

beantwoord en te vinden dat het slachtoffer meer begrip heeft gekregen voor de acties van de 

verdachte/dader; een ongeveer even groot gedeelte zegt dat dit niet het geval was. Ongeveer een kwart 

van de onderzochte verdachten/daders heeft verder het gevoel het slachtoffer te hebben kunnen helpen 

(32% was het hiermee oneens), terwijl 37% zich door de bemiddeling als een beter persoon is gaan 

ervaren (30% was het hiermee oneens) (zie tabel 4.10).  

 

Tabel 4.10 Verdachten/daders over slachtoffers 

  (geheel) 

Eens 

(geheel) 

oneens 

Acties kunnen uitleggen (N=26) 18 (69%) 5 (19%) 

Meer inzicht gevolgen voor tegenpartij (N=26) 12 (46%) 8 (30%) 

Vragen tegenpartij kunnen beantwoorden (N=24) 11 (46%) 8 (33%) 

Voel me een beter persoon (N=26) 10 (40%) 8 (31%) 
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Begrip tegenpartij voor acties (N=24) 7 (29%) 8 (33%) 

Tegenpartij kunnen helpen (N=24) 6 (24%) 8 (33%) 

 

4.3.4 De uitkomst van de bemiddeling 

In een groot gedeelte van de onderzochte gevallen is de bemiddeling uitgemond in een overeenkomst 

(zie tabel 4.11). In de meerderheid van de gevallen zijn de deelnemers positief over deze overeenkomst. 

Dit geldt voor zowel slachtoffers als verdachten/daders. Bijna alle respondenten zeggen de 

overeenkomst volledig te begrijpen. Ongeveer drie kwart van de respondenten zegt verder dat de 

overeenkomst overeenkomt met hun wensen en eerlijk is. De respondenten zeggen dan ook tevreden te 

zijn over de overeenkomst. 

 

Tabel 4.11 Oordeel over de overeenkomst  

van meest naar minst frequent (geheel) eens 

 

 

Stellingen over de gemaakte overeenkomst 

% 

(geheel) 

eens 

%  

neutraal 

 

% 

(geheel) 

oneens 

Ik begrijp de overeenkomst volledig 

- Slachtoffer (N=31) 

- Verdachte/dader (N=17) 

 

28 (90%) 

17 (100%) 

 

2 (7%) 

- 

 

1 (3%) 

- 

Ik ben tevreden met de overeenkomst 

- Slachtoffer (N=31) 

- Verdachte/dader (N=17) 

 

23 (74%) 

12 (71%) 

 

2 (7%) 

3 (17%) 

 

6 (19%) 

3 (12%) 

De inhoud van de overeenkomst komt overeen met mijn 

wensen 

- Slachtoffer (N=31) 

- Verdachte/dader (N=17) 

 

 

32 (71%) 

13 (76%) 

 

 

4 (13%) 

2 (12%) 

 

 

5 (16%) 

2 (12%) 

De overeenkomst is eerlijk 

- Slachtoffer (N=31) 

- Verdachte/dader (N=17) 

 

22 (71%) 

14 (82%) 

 

3 (9%) 

1 (6%) 

 

6 (20%) 

2 (12%) 

 

Een kleine meerderheid van de respondenten zegt dat hun deelname een effect op de zaak heeft gehad. 

Van de deelnemende verdachten/daders en slachtoffers zegt ongeveer 50% dat dit het geval is geweest, 

tegen ongeveer een kwart die dit niet vindt. Een zelfde verhouding (ongeveer de helft eens, ongeveer 



75 

 

een kwart oneens) zegt mee te hebben kunnen beslissen over de uitkomst. De antwoorden op deze vragen 

hangen sterk met elkaar samen, r=0,52 (p<0,001). 

Wel zijn de percentages lager dan het gedeelte dat vooraf zei te hopen door deelname een effect op de 

uitkomst te hebben. Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven was dit voor bijna 90% van deelnemende 

verdachten/daders en slachtoffers een reden om op het aanbod van bemiddeling in te gaan.  

 

Tabel 4.12 Effect deelname op uitkomst en verloop zaak 

 % (geheel)  

Eens 

% (geheel) 

oneens 

Deelname effect op de zaak: slachtoffer (N=44) 23 (52%) 12 (27%) 

Deelname effect op de zaak: verdachte/dader (N=24) 13 (54%) 4 (17%) 

Mee kunnen beslissen over uitkomst: slachtoffer (N=44) 22 (50%) 11 (25%) 

Mee kunnen beslissen over uitkomst: verdachte/dader (N=24) 12 (50%) 7 (29%) 

 

De deelnemende slachtoffers is verder gevraagd hoe zij de uitkomst in een bredere zin ervaren. 40% van 

hen zegt dat deelname aan de bemiddeling bij heeft gedragen aan het herstel van de schade van het 

delict, ook al is maar in 15% van de gevallen daadwerkelijk schadevergoeding aangeboden. Een bijna 

even groot percentage is overigens niet van mening dat de mediation bijdraagt aan het herstel van schade. 

Dit bevestigt het idee (zie Strang, 2002; Pemberton et al., 2010) dat materiële schadevergoeding niet het 

enige onderdeel is van het herstellen van schade in slachtoffer-dader bemiddeling. Wel blijkt er een 

samenhang te bestaan tussen het ontvangen van een vergoeding en de perceptie dat schade hersteld is, 

r=0,42 (p<0,01).  

De deelnemende slachtoffers denken wisselend over de mate waarin het proces voldoende erkenning 

vormt van wat ze is overkomen (39% eens, 32% oneens), de vraag of het proces de verdachte/dader 

verantwoordelijk hield voor zijn daden (38% eens, 38% oneens) en/of het bijdraagt aan een 

rechtvaardige uitkomst (37%, 29% oneens). Datzelfde geldt voor de vraag in hoeverre deelname ervoor 

heeft gezorgd dat de autoriteiten beter weten wat de gevolgen van het delict zijn geweest (40% eens, 

26% oneens). 

Eén van de meeste genoemde motieven om deel te nemen was de bijdrage die dit zou kunnen leveren 

aan het verkleinen van de kans op recidive. Zoals uit hoofdstuk 3 bleek was dit voor 88% van de 

respondenten een reden om deel te nemen. Achteraf blijkt men hierover minder optimistisch. 27% van 
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de deelnemende slachtoffers zegt te denken dat de bemiddeling hieraan bijdraagt, tegen 39% die het 

hiermee oneens is. 

Tot slot vindt 22% van de deelnemende slachtoffers dat het proces van bemiddeling en de uitkomst 

daarvan voldoende straf is voor de verdachte/dader. Een groter gedeelte, 46% is het hiermee niet eens.  

 

Tabel 4.13 Invloed van de bemiddeling op de uitkomst (mening slachtoffers) 

 % (geheel) 

eens 

% (geheel) 

oneens 

Bijdrage aan herstel van schade (N=41) 17 (42%) 16 (39%) 

Autoriteiten weten beter wat de gevolgen waren (N=42) 17 (40%) 11 (26%) 

Voldoende erkend wat slachtoffer is overkomen (N=41) 16 (39%) 13 (32%) 

Proces hield dader verantwoordelijk voor zijn daden (N=40) 15 (38%) 15 (38%) 

Deelname draagt bij aan een rechtvaardige uitkomst (N=41) 15 (37%) 12 (29%) 

Bemiddeling draagt bij aan het voorkomen recidive dader (N=41) 11 (27%) 16 (39%) 

Bemiddelingsproces en uitkomst voldoende straf (N=41) 11 (22%) 19 (46%) 

Dader heeft schadevergoeding aangeboden (N=41) 6 (15%) 25 (61%) 

 

4.3.5 Totaal oordeel deelname bemiddeling 

De deelnemers is tot slot een oordeel gevraagd over de bemiddeling als geheel. De meeste deelnemers 

zijn tevreden met het verloop en de uitkomst van de bemiddeling, maar een aanzienlijke minderheid is 

dat niet. Uit tabel 4.14 blijkt dat ongeveer een derde van de slachtoffers zegt (zeer) ontevreden te zijn 

over verloop en uitkomst van de bemiddeling, terwijl van de verdachten/daders 22% zegt ontevreden 

te zijn over het verloop en 38% ontevreden te zijn over de uitkomst. 
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Tabel 4.14 Tevredenheid met de bemiddeling 

 

 

 

(zeer) 

tevreden 

 

neutraal 

 

 

(zeer) 

ontevreden 

Hoe tevreden bent u over de manier waarop de 

bemiddeling/mediation is verlopen? 

- Slachtoffers (N=41) 

- Verdachten/daders (N=26) 

 

 

23 (56%) 

18 (69%) 

 

 

5 (12%) 

2 (8%) 

 

 

13 (32%) 

6 (23%) 

Hoe tevreden bent u met de uitkomst van de 

bemiddeling/mediation? 

- Slachtoffers (N=39) 

- Verdachten/daders (N=23) 

 

 

18 (46%) 

15 (65%) 

 

 

9 (23%) 

- 

 

 

12 (31%) 

8 (35%) 

 

Naast de tevredenheid is de deelnemers gevraagd naar een rapportcijfer voor de bemiddeling. Het 

gemiddelde cijfer voor deelnemende slachtoffers was 6,4 en voor deelnemende verdachten/daders was 

dit 7,0. Iets minder dan 20% van de deelnemers zou de bemiddeling een onvoldoende geven, tegen ruim 

60% die het een 7 of meer zou geven (zie tabel 4.15). 

Deze waardering komt overeen met het gedeelte slachtoffers dat de bemiddeling zou aanraden aan een 

slachtoffer die hetzelfde heeft meegemaakt. Op deze vraag antwoordt 55% van de respondenten dat ze 

dit zouden doen, tegen 18% die dit niet zou doen.  

 

Tabel 4.15 Rapportcijfer bemiddeling 

 Slachtoffers (N=40) Verdachten/daders (N=25) 

Onvoldoende (rapportcijfer 1-5) 8 (20%) 5 (20%) 

Voldoende (6) 11 (28%) 3 (12%) 

Meer dan voldoende (7-10) 21 (52%) 17 (68%)  

 

4.4 Psychologisch-emotionele impact van deelname 

De emotionele impact van deelname is op verschillende manieren bepaald (zie uitgebreider paragraaf 

2.4). Aan deelnemende slachtoffers is een aantal stellingen voorgelegd over de impact van deelname op 

de verwerking, aan verdachten/daders is een lijst van Harris (2006) voorgelegd die destructieve, 
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respectievelijke reintegratieve shaming beoogt te meten. Aan slachtoffers en verdachten/daders is verder 

gevraagd in hoeverre de bemiddeling heeft bijgedragen aan persoonlijke groei. Heeft men versterking 

van de eigen relaties ervaren door de bemiddeling? Ziet met de bemiddeling als bijdrage aan het eigen 

gevoel van persoonlijke kracht? 

Tot slot zijn de psychologisch-emotionele constructen die in de nulmeting zijn bevraagd in de eerste 

nameting herhaald. Vanwege de kleine aantallen, met name op de eerste nameting, laten we het in deze 

tussenrapportage nog enkel bij een vergelijking van de gevonden gemiddelde waarden en 

betrouwbaarheidsintervallen. In het eindrapport gaan we dieper op deze vergelijking in.  

 

4.4.1 Eigen visie op verwerking delict slachtoffers 

Net als in de studie van Laxminarayan et al. (2013) zijn deelnemende slachtoffers gevraagd om de door 

hen ervaren impact van bemiddeling op de verwerking van het delict in te schatten. Draagt het bij aan 

een gevoel van controle, zich beter voelen, aan vertrouwen in politie en justitie, optimisme over de 

toekomst en een geloof in een rechtvaardige wereld (zie ook Laxminarayan, 2012; Orth, 2002)? Schatten 

slachtoffers in dat de bemiddeling bijdraagt aan de verwerking? 

Uit de resultaten van tabel 4.16 blijkt het gedeelte respondenten dat het (geheel) eens is met de stellingen 

over deze vragen steeds weinig te verschillen van het gedeelte dat het (geheel) oneens is. 42% vindt het 

bijdragen aan de verwerking, 29% niet. 34% is van mening dat bemiddeling bijdraagt aan gevoel van 

controle, 27% is het daar niet mee eens. 37% rapporteert dat het bijdraagt aan een beter gevoel, 34% is 

het daarmee oneens. 34% vindt dat het vertrouwen in politie en justitie verhoogt en 32% vindt dat het 

bijdraagt aan een gevoel van optimisme over de toekomst. Respectievelijk 32% en 24% is het hiermee 

oneens. Bijdragen aan een geloof in een rechtvaardige wereld doet de bemiddeling volgens 17%, terwijl 

49% dit niet zo ervaart.  

 

Tabel 4.16 Eigen inschatting verwerking delict (N=41) 

van meest naar minst frequent (geheel) eens 

 

(geheel) 

eens 

neutraal 

 

(geheel) 

oneens 

Geholpen bij verwerking misdrijf/conflict 17 (42%) 12 (29%) 12 (29%) 

Bijgedragen aan gevoel van controle 16 (39%) 14 (34%) 11 (27%) 

Bijgedragen aan een beter gevoel 15 (37%) 12 (29%) 14 (34%) 
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Bijgedragen aan vertrouwen in politie en justitie 14 (34%) 14 (34%) 13 (32%) 

Bijgedragen optimisme over de toekomst 13 (32%) 18 (44%) 10 (24%) 

Bijgedragen aan geloof in een rechtvaardige wereld 7 (18%) 13 (33%) 19 (49%) 

 

4.4.2 Bemiddeling als bijdrage aan groei 

Het deelnemen aan een bemiddeling wordt vaak gezien als een mogelijkheid om relaties te herstellen en 

te versterken, niet alleen met de tegenpartij, maar ook met de naaste omgeving (e.g., Braithwaite, 2002). 

Daarnaast wordt het gezien als een middel om bij te dragen aan persoonlijk groei (e.g., Bazemore, 1998). 

Om inzicht te krijgen in hoeverre de respondenten in de herstelbemiddeling dit zo ervaren hebben, zijn 

ze twee aangepaste subschalen van de Posttraumatische Groei Schaal voorgelegd (PTGS; Jaarsma, Pool, 

Sanderman, & Ranchor, 2006): In hoeverre heeft de bemiddeling volgens de respondenten bijgedragen 

aan positieve veranderingen in de relaties met anderen en/of aan het ervaren van persoonlijke kracht (zie 

paragraaf 2.4). De gemiddelde score voor de deelnemende slachtoffers op de eerste subschaal was 15,9 

(sd = 9,3) en op de tweede subschaal 8,6 (sd= 5,6). Voor deelnemende verdachten/daders waren deze 

waarden respectievelijk 10,5 (10,1) en 7,6 (6,5).  

 

Inspectie van de items (zie tabel 4.17) illustreert dat veel deelnemers aan de bemiddeling elementen van 

groei ervaren. Ongeveer 60% van deelnemende slachtoffers en verdachten/daders zeggen bijvoorbeeld 

dat ze hebben ontdekt dat ze sterker zijn dan ze dachten, terwijl ongeveer 50% beter in staat zegt te zijn 

dingen te accepteren zoals ze zijn. Uit de gemiddelde waardes lijken slachtoffers, meer dan 

daders/verdachten positieve veranderingen in hun relaties te hebben ervaren. Waar ongeveer 60% van 

de slachtoffers zegt door de bemiddeling meer energie in relaties te steken; zich er meer bewust van te 

zijn dat ze ook op anderen kunnen rekenen in moeilijke tijden; en beter te kunnen accepteren dat ze 

andere mensen nodig hebben, zegt ongeveer 40% van de bevraagde verdachten/daders dit.  

 

Tabel 4.17 Bemiddeling als bijdrage aan groei 

 enigszins – in zeer sterke mate ervaren 

 Slachtoffers  

(N=37) 

Verdachten/daders 

(N=27) 

A1. Ik ben me er meer 

van bewust dat ik op 

mensen kan rekenen 

in moeilijke tijden 

23 (62%) 11 (41%, N=26) 

A2. Ik voel me sterker 

met andere mensen 

verbonden 

18 (49%) 9 (33%, N=26) 
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A3. Ik vind het nu 

makkelijker om mijn 

gevoelens te tonen 

13 (35%) 8 (30%, N=26) 

A4. Ik voel meer 

medeleven voor 

anderen 

17 (46%) 8 (31%, N=25) 

A5. Ik steek meer 

energie in mijn relaties 

22 (60%) 10 (39%, N=25) 

A6. Ik heb echt ervaren 

hoe geweldig mensen 

kunnen zijn 

17 (46%) 9 (33%, N=26) 

A7. Ik kan beter 

accepteren dat ik 

andere mensen nodig 

heb 

17 (46%) 9 (35%, N=25) 

B1. Ik heb meer 

zelfvertrouwen 

gekregen 

16 (43%) 10 (37%, N=26) 

B2. Ik weet beter dan 

voorheen dat ik 

moeilijkheden aan kan 

16 (43%) 13 (48%, N=26) 

B3. Ik ben meer dan 

voorheen in staat te 

accepteren dat dingen 

gaan zoals ze gaan 

18 (49%) 14 (56%, N=26) 

B4. Ik ben erachter 

gekomen dat ik sterker 

ben dan ik dacht 

22 (60%) 15 (62%, N=25) 

 

 

4.4.3 Destructieve en reintegratieve shaming 

Een kernhypothese van het herstelrecht ten aanzien van de behandeling van daders is dat zij in het 

traditionele strafrecht te maken hebben met zogenaamde destructieve shaming. Het strafproces zouden 

ze stigmatiseren en zou ze wegzetten als een onverbeterlijke crimineel (Braithwaite,1989). In plaats 

daarvan zou reintegrative shaming betere resultaten kennen. Tijdens de bemiddeling zou afkeuring van 

het delict gepaard moeten gaan met positieve feedback op de persoon van de dader zelf. Hate the sin, 

love the sinner. Het onderzoek naar shame-management van Nathan Harris (Harris, 2001; 2006) poogt 

meer inzicht op te leveren in de mate waarin daders/verdachten stigmatiserend en/of re-integrerend 

commentaar te horen krijgen tijdens een bemiddeling. In het onderzoek is daarom de vragenlijst van 

Harris (2006) naar shaming meegenomen.  
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Inspectie van de items van deze vragenlijst levert vooralsnog de volgende constatering op. De 

deelnemende daders/verdachten rapporteren inderdaad nauwelijks stigmatiserende opmerkingen, maar 

ook geen positieve feedback.  

 

Tabel 4.18 Stigmatiserende en reintegrative shaming 

Shaming van verdachte/dader  (geheel) 

eens 

Mensen hebben zich tijdens de bemiddeling/mediation negatief uitgelaten over het conflict 

(N=26) 

5 (19%) 

Stigmatiserende uitlating over de verdachte/dader  

Ik werd tijdens de bemiddeling/mediation behandeld alsof ik in de toekomst nogmaals een 

dergelijk conflict zou veroorzaken (N=26) 

5 (19%) 

Mensen hebben zich tijdens de bemiddeling/mediation negatief uitgelaten over mij als 

persoon (N=26) 

5 (19%) 

Ik werd tijdens de bemiddeling/mediation behandeld alsof ik een crimineel ben (N=26) 5 (19%) 

Ik werd tijdens de bemiddeling/mediation behandeld alsof ik een slecht mens ben (N=26) 5 (19%) 

Re-integrerende uitlatingen over de verdachte/dader  

Er waren mensen bij de bemiddeling/mediation die zeiden dat ik mijn les heb geleerd 

(N=26) 

8 (31%) 

Ik heb door de bemiddeling/mediation geleerd dat er mensen zijn die om mij geven (N=26) 11 (42%) 

Aan het einde van de bemiddeling/mediation hebben mensen uitgesproken dat ze mij 

vergeven (N=24) 

7 (29%) ) 

Mensen hebben tijdens de bemiddeling/mediation positieve eigenschappen van mij 

besproken (N=25) 

10 (40%) 

Mensen hebben mij bij de bemiddeling/mediation verteld dat het niet bij mijn 

persoonlijkheid past om slechte dingen te doen (N=25) 

6 (24%) 
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4.4.4 Vergelijking nulmeting en eerste nameting slachtoffer en verdachte/dader 

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek behelst de vergelijking van het verloop op verschillende 

psychologisch-emotionele constructen. Slachtoffers is vooraf gevraagd te rapporteren over traumatische 

stress, gevoelens van angst en woede, hun zelfredzaamheid, gevoel van controle over het herstelproces 

en wraak en vergevingsgezindheid. De verdachten/daders zijn vragen voorgelegd over schaamte, schuld 

en trots en empathie met het slachtoffer. Daarnaast is voor beide partijen, slachtoffer en verdachte/dader, 

het vertrouwen in justitie en politie bevraagd. 

De vergelijking tussen de gemiddelde waarden van de eerste nameting en de nulmeting van de 

slachtoffers wijst uit dat vooralsnog op geen enkele van de constructen significante verschillen te 

constateren zijn. Wel zijn de gemiddelde waarden van traumatische stress, angstklachten en 

woedegevoelens op respectievelijk de TSQ (3,5 versus 4,2), de HADS (6,8 versus 8,1) en de DAR (16,9 

versus 19,1) op de eerste nameting steeds lager dan op de nulmeting. Dit verschil is echter niet 

significant. De waarden op de overige constructen komen op de eerste nameting steeds nagenoeg 

overeen met de nulmeting. De enige uitzondering op deze constatering is de meting van het geloof in 

een rechtvaardige wereld, waarop de respondenten op de eerste nameting een gemiddelde waarde van 

24 en op de nulmeting een gemiddelde waarde van 22,2 rapporteerden.  

Deze resultaten bevestigen dat de (positieve) impact van bemiddeling op psychologisch-emotionele 

constructen op zijn best klein is, zoals dat ook bij andere strafrechtelijke voorzieningen voor slachtoffers 

het geval is. Het bevestigt ook de noodzaak om de dataverzameling voort te zetten. Het is zeker niet 

ondenkbaar dat met een grotere steekproef weliswaar kleine, maar wel significante verschillen worden 

gevonden. 

 

Tabel 4.19 Vergelijking gemiddelde waarden nulmeting en een-meting: slachtoffers 

 Range Gemiddelde 

(Sd.) 

Voormeting 

95% Bl Gemiddel

de (Sd.) 

Nameting 

95% BI 

TSQ 

(posttraumatische stress) 

 

0-10 

 

4,2 (3,3) 

 

3, 24 - 5,06 

 

3,5 (3,7) 

 

2.27-4,73 

HADS 

(angst) 

 

0-20 

 

8,1 (5,0) 

 

6,57 - 9,23 

 

6,8 (4,3) 

 

5,42-8,23 

DAR      
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(woede) 0-56 19,0 (14,2) 14,45 - 22,33 16,9 (12,9) 12,62-21,22 

RAQ 

(controle over herstelproces) 

 

9-22 

 

16,9 (2,9) 

 

16,12 -17,68 

 

17,4 (3,4) 

 

16,27-18,45 

Self-efficacy 

(zelfredzaamheid) 

 

7-49 

 

35,4 (11,0) 

 

32,71 - 38,71 

 

36.0 (10,6) 

 

32,50-39,50 

TRIM 

- wraakzucht 

- vergevingsgezindheid 

 

2-10 

2-10 

 

4,7 (1,7) 

6,1 (2,2) 

 

4,37 - 5,28 

5,54 - 6,72 

 

4,6 (2,2) 

6,0 (2,3) 

 

3,92-5,37 

5,20-6,74 

GBJW 

(geloof rechtvaardige wereld) 

 

6-36 

 

22,2 (6,0) 

 

20,74 - 24,01 

 

24,0 (5,4) 

 

22,17-25,82 

TIL 

- politie 

- rechtbanken 

 

4-16 

4-16 

 

8,7 (2,8) 

8,3 (2,5) 

 

7,95 - 9,46 

7,59 – 8.97 

 

9,7 (2,8) 

8,1 (2,5) 

 

8,66 -10,63 

7,33 – 9,02 

 

Wat voor de slachtoffers geldt, lijkt even zeer op te gaan voor deelnemende verdachten/daders. Er zijn 

tussen de gevonden waarden op de nulmeting en de eerste nameting geen significante verschillen te 

rapporteren. Ook hierin speelt de vooralsnog (te) kleine respondentgroep een rol. Net als voor 

slachtoffers geldt voor de verdachten/daders dat de impact op deze psychologische-emotionele gevolgen 

- voor zover meetbaar -relatief klein zal zijn. Het opsporen van eventuele daadwerkelijke verschillen 

tussen de nul- en de eerste nameting - of het vaststellen dat een bemiddeling deze impact niet heeft - 

vergt een grotere onderzoekspopulatie dan thans voor handen. 

 

Tabel 4.20 Vergelijking gemiddelde waarden nulmeting en eerste nameting: verdachten/daders 

 Range Gemiddelde 

(Sd.) 

Voormeting 

95% BI Gemiddelde 

(Sd.) 

Nameting 

95% BI 

SSGS 

- schaamte 

 

5-25 

 

11,7 (5,6) 

 

10,12-13,74 

 

11,0 (4,5) 

 

9,19-13,15 
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- schuld 

- trots 

5-25 

5-25 

14.1 (6,2) 

13,8 (5,2) 

11,91-15,85 

11,98-15,24 

13,1 (5,0) 

16,2 (4,4) 

11,13-15,04 

14,10-17,65 

CMEM 

- emoties 

slachtoffer 

herkennen 

- perspectief 

slachtoffer 

 

30-163 

 

 

0-166 

 

82,3 (35,2) 

 

 

48,9 (45,7) 

 

75,38-126,23 

 

 

34,21-63,69 

 

75,1 (31,6) 

 

 

48,2 (48,1) 

 

63,69-90,81 

 

 

28,73-69,93 

TIL 

- politie 

- rechtbanken 

 

4-16 

4-16 

 

9,0 (2,9) 

8,4 (2,7) 

 

8,17 - 9,88 

7,63 - 9,26 

 

9,3 (3,3) 

8,6 (2,2) 

 

8,00 - 10,59 

7,76 – 9,50 

GBJW 

(geloof rechtvaardige 

wereld) 

 

6-36 

 

21,8 (5,7) 

 

19,77-23,40 

 

20,3 (7,5) 

 

17,41-23,43 

 

4.5 Samenvatting en vergelijking met eerder onderzoek 

In deze slotparagraaf vatten we de belangrijkste resultaten van dit hoofdstuk samen en leggen de 

verbinding met ander onderzoek (zie ook hoofdstuk 2). We herhalen hierbij nogmaals dat de 

dataverzameling op het moment van schrijven nog niet is afgerond. In het eindrapport kunnen daarom 

de antwoorden op deze vragen nog anders uitpakken dan in dit tussenrapport. Hiermee hangt samen dat 

de aantallen waarop de conclusies op dit moment gebaseerd zijn vooralsnog klein zijn. Voorzichtigheid 

in de interpretatie van de gegevens is daarom geboden. 

 

4.5.1 Het verloop van de bemiddeling en de inhoud van de overeenkomst 

Verloop van de bemiddeling 

Bijna drie kwart van de respondenten heeft tijdens de bemiddeling de tegenpartij ontmoet. De keuze 

voor een indirecte/pendelbemiddeling werd in twee derde van de gevallen door de respondent zelf 

gemaakt. Bij de meeste bemiddelingen was meer dan één bemiddelaar aanwezig; dit hangt samen met 

de keuze voor co-mediations die door de rechtbankmediators is gemaakt. Meestal duurt een bemiddeling 

tussen een half uur en een uur. Slachtoffers lijken positiever te zijn over de duur van de mediation dan 

daders/verdachten. 

Het meest besproken onderwerp tijdens de bemiddeling zijn de feiten van het conflict, en de 

persoonlijke/sociale gevolgen voor de respondent en de tegenpartij. Opvallend is daarbij dat en 
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slachtoffers en verdachten/daders beiden zeggen het vaker over de gevolgen voor hen zelf te hebben 

gehad dan over de gevolgen voor de tegenpartij. 

Een vergelijking met de resultaten van een studie naar de slachtoffer-dadergesprekken illustreert hoe 

veel gelijkenis dit proces vertoont met de slachtoffer-dader bemiddeling. In de studie van Laxminarayan 

et al. (2013) zei 92% van de respondenten het over de feiten van het conflict te hebben gehad en 90% 

over de persoonlijke en sociale gevolgen voor zichzelf. 70% sprak over de persoonlijke/sociale 

consequenties voor de tegenpartij. Bij een kleiner gedeelte, 51% kwamen de juridische gevolgen voor 

de tegenpartij aan bod, terwijl in iets meer dan een kwart van de gevallen de financiële schadevergoeding 

aan de orde kwam (zie tabel 4.21). 

 

 Tabel 4.21 Vergelijking besproken onderwerpen mediation en slachtoffer-dader gesprek 

Onderwerpen 

 

Huidig 

onderzoek 

(N=78) 

Slachtoffer-dader 

gesprek  

(N=51), 

Laxminarayan et al. 

(2013) 

Feiten over het conflict 

Persoonlijke en sociale gevolgen voor de respondent 

Persoonlijke en sociale gevolgen voor de tegenpartij  

Juridische gevolgen (bv. hoogte van straf) 

Financiële schadevergoeding 

Andere vormen van compensatie  

59 (76%) 

60 (77%) 

48 (61%) 

27 (35%) 

27 (35%) 

6 (8%) 

47 (92%) 

46 (90%) 

35 (70%) 

26 (51%) 

13 (26%) 

7 (14%) 

 

Spijtbetuiging 

Verschillende auteurs (bijvoorbeeld Strang, 2002; Duff, 2001; Bennett, 2006) zien de spijtbetuiging als 

een centraal mechanisme in het herstelrecht. Anderen hebben hierbij aangemerkt dat het hiervoor wel 

van belang is dat de spijtbetuiging als oprecht wordt ervaren (Daly, 2006; Pemberton, Winkel & 

Groenhuijsen, 2007). De zorg van sommigen is dat juridisering van het proces de oprechtheid van de 

spijtbetuiging onder druk zet.  

Dit maakt de vergelijking met de slachtoffer-dader gesprekken interessant. In de studie van 

Laxminarayan et al. (2013) werden dezelfde vragen gesteld als in het huidige onderzoek. Van de 

deelnemers aan een slachtoffer-dader gesprek zei 81% (44 van de 55) een spijtbetuiging te hebben 

ontvangen, dat door 35 (van de 44, ofwel 79%) als oprecht werd ervaren. Een chi-kwadraat toets wijst 

uit dat een significant groter gedeelte van de respondenten in de studie van Laxminarayan et al. (2013) 
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een spijtbetuiging ontving en dat deze eveneens significant vaker als oprecht werd ervaren (zie tabel 

4.22). 

Tabel 4.22 Vergelijking spijtbetuigingen bemiddeling en slachtoffer-dader gesprek 

 Bemiddeling  

(N=45) 

Slachtoffer-dader gesprek 

(N=55) 

Spijtbetuiging ontvangen? 25 (54%) 44 (81%) 

Als oprecht ervaren? 15 (60%, N=25) 35 (79%, N=44) 

Geen spijtbetuiging ontvangen, wel 

gewild? 

14 (70%, N=20) 8 (73%, N=11) 

 

De overeenkomst 

In 70% van de bemiddelingen wordt volgens de respondenten een overeenkomst bereikt. Deze is 

nagenoeg altijd schriftelijk. De inhoud varieert: in ongeveer de helft van de gevallen bevat zij in ieder 

geval een uitleg over het ontstaan van het delict en in een derde van de overeenkomsten erkent de 

verdachte/dader expliciet zijn schuld hiervoor. In ongeveer 40% van de overeenkomsten maakt men 

afspraken over toekomstige omgang met elkaar, en in 20% doet men beloften aan de tegenpartij. 

Financiële compensatie komt in iets meer dan een kwart van de gevallen voor en een suggestie voor het 

verdere verloop van het juridische proces in ongeveer een derde van de gevallen.  

De overeenkomst wordt door bijna alle respondenten begrepen. 90% zegt de inhoud van de 

overeenkomst begrepen te hebben. Doorgaans is men tevreden over de overeenkomst. Ongeveer 70% 

van de respondenten zegt tevreden te zijn met de overeenkomst, 20% is dat niet.  

Op dit moment zegt 30% geen overeenkomst te hebben bereikt. Van de 70% die dit wel is gelukt, herkent 

een kleine minderheid van 20%, de eigen wensen onvoldoende in de overeenkomst. Tezamen is daarmee 

het gedeelte respondenten dat een overeenkomst heeft bereikt die aan de eigen wensen voldoet iets meer 

dan 50%. In hoeverre bepaalt het bereiken van overeenkomst, waarin men de eigen wensen terug ziet 

komen, de ervaring met bemiddeling? De respondentgroep was nu nog niet groot genoeg om uitspraken 

mogelijk te maken over het verband tussen het bereiken van een overeenkomst en andere aspecten van 

de ervaring van slachtoffers en verdachten/daders. In de eindrapportage zal meer inzicht worden 

gegeven hierin.  
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4.5.2 De ervaringen met bemiddeling 

Procedurele rechtvaardigheid: deelnemers positief 

Waar het gaat over de proceservaring zijn deelnemende slachtoffers en verdachten/daders zonder meer 

positief te noemen. Men is met respect behandeld, heeft inbreng kunnen leveren, vond dat er voldoende 

tijd was gereserveerd voor de bemiddeling en dat de vertrouwelijkheid gewaarborgd was. Ook over de 

bemiddelaar is men positief. Deze werd als objectief ervaren, hield rekening met de wensen van 

deelnemers en gaf voldoende steun. Men had van te voren voldoende informatie gekregen en de 

voorlichting werd door een grote meerderheid als goed ervaren. Deze ervaringen zijn in lijn met eerder 

onderzoek. Volgens Laxminarayan et al. (2013) rapporteerden 94% van de aan de slachtoffer-dader 

gesprekken deelnemende slachtoffers dat ze volledige begrepen wat er gebeurde tijdens het gesprek, 

91% dat er voldoende tijd was, 92% dat de vertrouwelijkheid voldoende geborgd was en 91% dat ze 

met voldoende respect werden behandeld tijdens de ontmoeting. Datzelfde gold voor het oordeel over 

de bemiddelaar: 88% zei voldoende steun te hebben gehad en zelfs 96% vond de bemiddelaar objectief. 

Het onderzoek van Zebel (2012) leverde vergelijkbare resultaten op. Dit geldt ook voor de ervaringen 

van slachtoffers en daders in het onderzoek van Shapland et al. (2011) en van slachtoffers in het 

onderzoek van Strang (2002). Het oordeel over aspecten van procedurele rechtvaardigheid is voor de 

deelnemers steeds zonder meer positief te noemen. 

Een kleine meerderheid heeft ook de indruk dat men door deelname invloed heeft op het verloop van de 

zaak. Eveneens denken de meeste deelnemers dat ze door de bemiddeling hebben kunnen meedenken 

en meebeslissen over de oplossing van de zaak. Dit geldt voor slachtoffers en daders/verdachten in 

vergelijkbare mate. Het verschil met de slachtoffer-dader gesprekken, die in principe geen invloed op 

het verdere verloop van de zaak hebben, wordt door de deelnemers ook daadwerkelijk zo ervaren (zie 

Laxminarayan et al., 2013). 

Interactie met de tegenpartij: deelnemers minder positief over waardeherstel 

Tegelijkertijd zei een minderheid van deelnemers wel dat de verwachtingen ten aanzien van de 

bemiddeling niet is uitgekomen. Een aanzienlijk gedeelte (32% van de slachtoffers en 22% van de 

daders) is ontevreden over het verloop van de bemiddeling; datzelfde gold ook voor de uitkomst (31% 

van de slachtoffers ontevreden en 38% van de verdachten/daders). Ook het gemiddelde rapportcijfer is 

niet hoog te noemen: voor verdachten/ daders gemiddeld een 7, terwijl slachtoffers gemiddeld een 6,4 

rapporteren. Het aandeel ontevreden deelnemers lijkt hiermee hoger te zijn dan bij de slachtoffer-dader 

gesprekken, alhoewel verschillen in vraagstelling een directe vergelijking bemoeilijken (zie Zebel, 

2012, Laxminarayan et al., 2013). Datzelfde geldt ook voor de vergelijking met het onderzoek van 

Shapland et al. (2011) en Strang (2002).  
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In het eindrapport zal meer aandacht worden geschonken aan mogelijke verklaringen voor tegenvallende 

ervaringen. Op basis van de resultaten van het tussenrapport lijkt het goed mogelijk dat interactie met 

de tegenpartij hierin een belangrijke rol speelt. Ook in het onderzoek van Shapland et al (2011) bleken 

moeizaam lopende communicatie met en niet uitgekomen verwachtingen over de tegenpartij de 

belangrijkste verklaringen voor teleurstelling. Waar men over de bemiddelaar, de informatievoorziening 

en de voorbereiding van de bemiddeling doorgaans positief is, zijn meer respondenten negatief over de 

tegenpartij. Voor veel slachtoffers was bijvoorbeeld het voorkomen van recidive een belangrijke 

motivatie om deel te nemen. Achteraf heeft echter maar een relatief klein gedeelte van de slachtoffers 

(27%) de indruk dat de bemiddeling hieraan heeft bijgedragen. Verder heeft een kleine meerderheid van 

de slachtoffers een spijtbetuiging ontvangen van de verdachte/dader en vond een kleine meerderheid 

hiervan deze oprecht (zie ook paragraaf 4.5.1). Dit betekent echter wel dat (slechts) een derde van de 

deelnemende slachtoffers een oprechte spijtbetuiging heeft ontvangen. Het gedeelte slachtoffers dat 

minder boos is geworden op de verdachte/dader, denkt dat de verdachte/dader meer inzicht heeft 

gekregen en vindt dat deze alle vragen heeft beantwoord is steeds vergelijkbaar met het gedeelte dat het 

hiermee oneens is. 

Ook voor deelnemende verdachten/daders geldt dat zij van te voren hadden gehoopt het slachtoffer meer 

begrip te kunnen bijbrengen voor hun daden. Achteraf had minder dan een derde het gevoel dat dit 

gelukt was. Het aandeel verdachten/daders dat meer begrip van het slachtoffer ervaren heeft, meer 

inzicht heeft gekregen in de tegenpartij en/of deze heeft kunnen helpen is ook steeds ongeveer gelijk 

aan het aandeel dat dit niet zo ervaart. Daarnaast blijken slechts weinig daders/verdachten tijdens de 

bemiddeling positieve, re-integratieve feedback te krijgen. Negatieve shaming kwam overigens ook 

(zeer) zelden voor. Het uitblijven van positieve feedback is het voornaamste verschil met het onderzoek 

van Nathan Harris (2006) in het kader van RISE: hij toonde aan dat daders/verdachten in deze 

conferenties in een meerderheid van de gevallen positieve, reintegratieve feedback ontvingen. In het 

huidige onderzoek was het percentage dat zei dat dit het geval was steeds aanzienlijk lager.  

Waar de resultaten van de bemiddelingen op het terrein van procedurele rechtvaardigheid dus zonder 

meer positief lijken te zijn, zijn de resultaten ten aanzien het waardeherstel daarmee minder positief. 

Dat geldt ook voor ‘justice restoration’ in een meer algemene zin. Voor slachtoffers geldt bijvoorbeeld 

dat het percentage dat vindt dat het proces voldoende erkenning vormt van wat ze is overkomen, de 

vraag of het proces de verdachte/dader verantwoordelijk hield voor zijn daden en/of het bijdraagt aan 

een rechtvaardige uitkomst, steeds overeenkomt met het percentage dat deze mening niet is toegedaan. 

De ervaringen met interactie tijdens de bemiddeling lijken hiermee iets achter te blijven bij de resultaten 

van de slachtoffer-dader gesprekken. Uit het onderzoek van Laxminarayan et al. (2013) bleek steeds een 

ruime meerderheid (60%-70% eens, 15%-20% oneens) te vinden dat de dader alle vragen had 

beantwoord, begreep wat de gevolgen waren voor het slachtoffer en een norm had overtreden. Vanwege 

de kleine aantallen in beide onderzoeken moet deze vergelijking echter met veel voorzichtigheid worden 
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geïnterpreteerd. Tegelijkertijd werd ook hier de interactie wisselend beleefd. In de studie van 

Laxminarayan et al. (2013) zei 28% van de deelnemers dat het gesprek bijdroeg aan het verminderen 

van recidive bij de verdachte/dader, 19% was het hiermee oneens. 35% vond dat het proces bijdroeg aan 

het herstel van schade, 33% was het hiermee oneens. De respondenten in deze studie waren verder eerder 

geneigd te beamen dat de verdachte/dader verantwoordelijk werd gehouden voor zijn daden (63% eens, 

13% oneens) en de bemiddeling als erkenning te ervaren van wat hen was overkomen (69% eens, 9 % 

oneens). 17% vond dat het gesprek op zich al voldoende straf was geweest voor de verdachte/dader, 

56% was het hiermee oneens.  

 

4.5.3 De effecten en resultaten van bemiddeling 

De door de deelnemers ervaren resultaten van de bemiddeling in termen van procedurele 

rechtvaardigheid en justice restoration zijn aan bod gekomen in paragraaf 4.5.2. Hier staan we met name 

stil bij de resultaten in termen van therapeutic jurisprudence. Dit is een verhaal met twee kanten. 

Enerzijds ervaren deelnemers een (positieve) impact van de bemiddeling op hun welzijn. Anderzijds 

blijkt uit de vergelijking van de ‘therapeutische’ constructen in de éénmeting met de nulmeting geen 

statistische significante verandering te hebben opgetreden.  

Waar het gaat over de vergelijking van de psychologisch-emotionele constructen van de eerste nameting 

en de nulmeting levert dit tussenrapport vooralsnog de constatering op, dat het van belang is door te 

gaan met de dataverzameling. De respondentaantallen zijn nu nog te klein om verschillen op te sporen. 

Hieraan is ook debet dat de verwachtingen over de impact van deelname getemperd moet worden (zie 

Winkel, 2007, Pemberton et al., 2010; Weinstein, 2011). De indruk wordt nogal eens gewekt dat 

bemiddeling tot grote, ‘catharsis’-achtige, veranderingen in het welzijn van deelnemers kan leiden. 

Wetenschappelijke steun voor deze gedachte ontbreekt echter. In het onderzoek naar de impact op 

deelnemers aan herstelrechtelijke procedures blijken gevonden effecten steeds klein te zijn (e.g., Angel, 

2005; Zebel, 2012), terwijl de verwachting dat één ontmoeting met de tegenpartij (met de noodzakelijke 

voorbereiding en nazorg) tot radicale veranderingen in het welzijn kan leiden, wordt weersproken door 

onderzoek naar welzijnsveranderingen in andere therapeutische settings (e.g., Winkel, 2007). Gezien de 

beperkte tijd die de bemiddeling inneemt ligt een klein effect meer in de rede.  De verwachting dat de 

impact van bemiddeling op bijvoorbeeld traumatische stress, angst en woede (bij slachtoffers) en 

gevoelens van spijt, schuld en trots (bij verdachten/daders) op zijn best klein is wordt vooralsnog 

bevestigd door de data. Vaststellen of dit effect klein / verwaarloosbaar is, is daarentegen met de data 

nog niet mogelijk. 

Waar de impact van bemiddeling op het welzijn van deelnemers uit vergelijking van nulmeting en eerste 

nameting op zijn best gering lijkt te zijn, speelt zij in het eigen oordeel van de deelnemers een grotere 

rol. De bemiddeling heeft volgens 40% van de slachtoffers bijgedragen aan het herstel van de schade, 
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en voor eveneens 40% aan de verwerking van het delict. Een aanzienlijk gedeelte (ongeveer 40%) van 

slachtoffers en verdachten/daders zegt zich beter te voelen door deelname aan de bemiddeling, waarbij 

ook het ervaren van persoonlijke kracht en het versterken van relaties wordt ervaren. Ook in eerder 

onderzoek (Shapland et al., 2011; Strang, 2002), blijken veel deelnemers de impact van deelname op 

deze wijze te interpreteren. De ervaringen blijven hiermee iets achter bij hetgeen de respondenten in 

onderzoek naar de slachtoffer-dader gesprekken rapporteerden. Volgens Laxminarayan et al. (2013) 

bleek bij de vragen naar verwerking algemeen en het bijdragen aan een beter gevoel, de verhouding in 

de percentages (geheel) eens en (geheel) oneens positiever uit te pakken. Het droeg voor 50% bij aan de 

verwerking, terwijl geen van de respondenten het met deze stelling oneens was. Voor 51% droeg het bij 

aan een beter gevoel, 6% ontkende dat dit het geval was.  
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Hoofdstuk 5 Voorlopige conclusies 

Dit tussenrapport beoogt een voorlopig inzicht te bieden in ervaringen met de pilots herstelbemiddeling. 

We herhalen hierbij nogmaals dat de dataverzameling op het moment van schrijven nog niet is afgerond. 

In het eindrapport kunnen daarom de resultaten nog afwijken van de resultaten van dit tussenrapport. 

Hiermee hangt samen dat de aantallen waarop de conclusies op dit moment gebaseerd zijn vooralsnog 

klein zijn. Voorzichtigheid in de interpretatie van de gegevens is daarom geboden.  

 

Het tussenrapport behandelt een deel van de onderzoeksvragen. Het beoogt inzicht te geven in de 

volgende vragen: 

 Welke kenmerken hebben deelnemende slachtoffers en daders? (paragraaf 5.1) 

 Wat zijn de verwachtingen van de betrokkenen (slachtoffer en verdachte/dader) voorafgaand 

aan de herstelbemiddeling en hoe is men ertoe gekomen om deel te nemen? (paragraaf 5.2) 

 Zijn betrokkenen naar hun oordeel vooraf voldoende geïnformeerd over hun mogelijkheden en 

de consequenties daarvan? (paragraaf 5.4) 

 In welk gedeelte van de doorverwezen zaken wordt mediation opgestart en in welk gedeelte van 

de opgestarte zaken wordt een overeenkomst bereikt? (paragraaf 5.3)  

 Welk type afspraken wordt gemaakt? (paragraaf 5.3) 

 Kwam de bemiddeling overeen met de verwachtingen vooraf? Hoe kijkt men achteraf terug op 

de voorbereiding, inclusief de informatievoorziening? (paragraaf 5.4)  

 Wat zijn de gevolgen (effecten en resultaten) van herstelbemiddeling voor betrokkenen 

(slachtoffer en verdachte/dader) op de korte termijn (binnen een maand)? (paragraaf 5.5) 

 

 

5.1 Kenmerken deelnemende slachtoffers en verdachten/daders 

De deelnemende slachtoffers en verdachten/daders komen op sommige punten overeen met de gehele 

populatie daders en slachtoffers, in termen van geslacht en - bij slachtoffers - het meemaken van eerder 

slachtofferschap. Een aantal opvallende verschillen tekenen zich ook af. Het verdere vervolg van het 

onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre deze bevindingen standhouden en we komen er in het 

eindrapport ook op terug. We staan stil bij de demografische en delictfactoren (zie paragraaf 3.3. en 

3.7.2) en bij de psychologisch-emotionele factoren (zie paragrafen 3.4 en 3.7.3). 

Demografische en delictfactoren 

In de eerste plaats blijken deelnemende partijen relatief ouder te zijn, vaak een relatie te hebben en in 

het geval van de deelnemende daders beter opgeleid dan de gehele populatie daders en slachtoffers. In 

de tweede plaats blijken de deelnemende partijen voornamelijk vanwege een geweldsdelict - dat in vorm 

en intensiteit kan uiteenlopen - de bemiddeling aan te gaan. Dit komt overeen met de ervaringen met de 
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slachtoffer-dader gesprekken (Laxminarayan et al., 2013). De vraag is op dit moment nog niet te 

beantwoorden in hoeverre slachtoffers en daders van een geweldsdelict meer interesse hebben in 

bemiddeling dan degenen die te maken hebben met een vermogensdelict en/of dat dit een gevolg is van 

keuzes die door de doorverwijzers naar bemiddeling worden gemaakt. Hierover zullen de interviews 

met de betrokkenen - zie het eindrapport -meer inzicht bieden.  

In de derde plaats blijken deelnemen partijen doorgaans ook voorafgaand aan het delict bekenden van 

elkaar te zijn. Een grote meerderheid rapporteerde dat dit het geval was. Dit is een opvallend contrast 

met het onderzoek naar de slachtoffer-dader gesprekken (Laxminarayan et al., 2013): daar bleek een 

grote meerderheid voor het delict onbekenden van elkaar te zijn.  

Psychologisch-emotionele factoren 

De analyse van de psychologische kenmerken wijst verder uit dat deelnemende slachtoffers doorgaans 

een geenszins verwaarloosbare emotionele impact van het delict hebben ervaren. Ze rapporteren 

symptomen van traumatische stress, angstklachten en gevoelens van woede over wat ze is overkomen. 

De resultaten suggereren wel dat deze symptomen en klachten lichter zijn dan bij de groep slachtoffers 

die gebruikmaakten van het spreekrecht/de SSV. Dit wijst een vergelijking met het onderzoek van Lens 

et al. (2010) uit. Hierbij is ook van belang dat het delict in het huidige onderzoek (veel) korter geleden 

was, dan bij de sprekers/SSVers gebruikelijk is.  

Deelnemende daders en slachtoffers lijken relatief veel vertrouwen in politie en justitie te hebben. 

Hierbij is het opvallend dat de scores van daders en slachtoffers elkaar niet veel ontlopen, maar dat de 

slachtoffers in het huidige onderzoek wel meer vertrouwen rapporteren dan de deelnemers aan het 

spreekrecht/SSV. Een zelfde overeenkomst tussen daders en slachtoffers is te zien bij het geloof in een 

rechtvaardige wereld.  

De psychologische kenmerken van de daders zijn moeilijker te vergelijken met eerder onderzoek. Wel 

lijken schuld en schaamte iets meer voor te komen bij de deelnemers dan uit niet-forensische samples 

blijkt (ref). Voor een minderheid lijken sterkere gevoelens een schaamte en schuld een deel van de reden 

om deel te nemen.  

 

5.2 Verwachtingen en motieven 

Binnen de gehele respondentgroep blijkt nog nauwelijks ervaring te zijn met mediation, laat staan met 

herstelbemiddeling. Dit onderstreept het belang van goede voorlichting door de partijen die slachtoffers 

en daders doorverwijzen naar de bemiddeling. Vooralsnog zullen zonder actief aanbod van bemiddeling 

weinig respondenten uit zichzelf deze voorziening opzoeken. Een veelgenoemde reden - voor meer dan 

80% van de respondenten -  om mee te doen was dan ook eenvoudigweg het gegeven dat het aanbod is 

gedaan. De vooralsnog belangrijkste poortwachters, politie en Openbaar Ministerie, vervullen hierin een 
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belangrijke rol. De meeste deelnemers zeggen vrijwillig deel te nemen. Wel zegt een relatief groter deel 

dan bij de slachtoffer-dader gesprekken druk te ervaren om deel te nemen, waarbij een kleine minderheid 

het zelfs als een plicht ervaart.  

In de verwachtingen over deelname spelen aspecten van procedurele rechtvaardigheid, ‘justice 

restoration’ en ‘therapeutic jurisprudence’ allen een rol.  

De meeste genoemde verwachting van deelname is dat dit een oplossing van het conflict zal 

bewerkstelligen. Redenen die in lijn liggen met de ervaring van procedurele rechtvaardigheid worden 

door een grote meerderheid van deelnemers genoemd. Meepraten, meebeslissen en meebepalen van de 

oplossing zijn voor ongeveer acht van de tien respondenten een deel van de reden om deel te nemen.  

Slachtoffers hopen verder in grote meerderheid dat deelname recidive van de verdachte/dader in de 

toekomst voorkomt. 88% noemt het voorkomen van verdere delicten in de toekomst als reden voor 

deelname. Een meerderheid hoopt ook een spijtbetuiging van de verdachte/dader te krijgen. Veel 

verdachten/daders hopen op hun beurt door deelname aan de bemiddeling te laten zien dat ze geen slecht 

mens zijn en begrip van het slachtoffer te krijgen voor hun daden. Daarnaast hopen veel 

verdachten/daders door deelname hun geschonden sociale en morele imago op te vijzelen. Dat lijkt 

zwaarder te wegen dan het bijdragen aan het herstel van het slachtoffer.  

Voor beide partijen is de dialoog op zich een belangrijke motivatie om deel te nemen. Een meerderheid 

ziet de bemiddeling als een mogelijkheid met de tegenpartij te praten, gevoelens te uiten, vragen te 

stellen (slachtoffers) en te beantwoorden (verdachten/daders). Ten aanzien van ‘therapeutic 

jurisprudence’, voor zover het over de impact op hun eigen gevoelens gaat, lijkt dit samen te hangen 

met de mate waarin men emoties als angst, schaamte en schuld ervaart. Slachtoffers die relatief bang 

zijn voor de verdachte/dader zeggen vaker mee te doen om minder angstig te worden; verdachten/daders 

die veel schuld en schaamte rapporteren, zeggen vaker mee toe doen om hun gevoelens van schuld en 

schaamte te verminderen. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de laatste twee motieven relatief 

weinig voorkomen, ze spelen slechts voor een kwart van deelnemende verdachten/daders een rol. 

 

5.3 Opstarten mediation en bereiken overeenkomst 

Bereidwilligheid deelname 

Uit de analyse van de registratiegegevens blijkt in de eerste plaats dat de bereidwilligheid van 

slachtoffers en daders om mee te werken aan de pilot beperkt is gebleven tot de ‘grote’ pilot in de 

officiers- en rechtersfase en de pilot in de politiefase in het kader van de Vreedzame wijk. In het 

eindrapport zal nader ingegaan worden op de redenen hiervoor, waarbij de ervaringen van de direct 

betrokkenen in kaart worden gebracht. Het gevolg hiervan is dat bijna alle respondenten in het onderzoek 
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afkomstig zijn uit de pilot in de officiers- en rechtersfase. Kwantitatieve uitspraken doen over de 

ervaringen van de deelnemers aan de andere pilots is niet mogelijk, wel wordt hun ervaring in de 

kwalitatieve interviews meegenomen. 

In de tweede plaats blijkt - ondanks de huidige onbekendheid met het fenomeen herstelbemiddeling in 

Nederland - er een aanzienlijke bereidwilligheid te bestaan om in te gaan op het aanbod van bemiddeling 

in het strafrecht. In bijna de helft van de gevallen waarin er een poging wordt gedaan om de bemiddeling 

op te starten, vindt deze ook daadwerkelijk plaats. Een klein gedeelte van de slachtoffers zegt niet deel 

te willen nemen omdat ze het te belastend vinden, en een even zeer klein gedeelte wil niet deelnemen 

omdat ze vinden dat de bemiddeling geen impact op het strafproces zou moeten hebben. Bij daders 

komen deze beweegredenen niet voor als aanleiding om van deelname af te zien.  

Bereiken overeenkomst 

In 70% van de bemiddelingen wordt volgens de respondenten een - bijna altijd schriftelijke - 

overeenkomst bereikt. De overeenkomst wordt door bijna alle respondenten (90%) begrepen. Ongeveer 

70% van de respondenten zegt tevreden te zijn met de overeenkomst, 20% is dat niet.  

De inhoud van de overeenkomst varieert: in ongeveer de helft van de gevallen bevat het in ieder geval 

een uitleg over het ontstaan van het delict en in een derde van de overeenkomsten erkent de 

verdachte/dader expliciet zijn schuld hiervoor. In ongeveer 40% van de overeenkomsten maakt men 

afspraken over toekomstige omgang met elkaar, en in 20% doet men beloften aan de tegenpartij. 

Financiële compensatie komt in iets meer dan een kwart van de gevallen voor en een suggestie voor het 

verdere verloop van het juridische proces in ongeveer een derde van de gevallen.  

Op dit moment zegt 30% geen overeenkomst te hebben bereikt. Van de 70% die dit wel is gelukt, herkent 

een kleine minderheid van 20%, de eigen wensen onvoldoende in de overeenkomst. Tezamen is daarmee 

het gedeelte respondenten dat een overeenkomst heeft bereikt die aan de eigen wensen voldoet 

nauwelijks meer dan 50%.  

In hoeverre bepaalt het bereiken van overeenkomst, waarin men de eigen wensen terug ziet komen, de 

ervaring met bemiddeling? De respondentgroep was nu nog niet groot genoeg om uitspraken mogelijk 

te maken over het verband tussen het bereiken van een overeenkomst en andere aspecten van de ervaring 

van slachtoffers en verdachten/daders. In de eindrapportage zal meer inzicht worden gegeven hierin.  

 

5.4 De ervaringen met bemiddeling 

Hoge mate van procedurele rechtvaardigheid 

De proceservaring van deelnemers blijkt zonder meer positief. Men is met respect behandeld, heeft 

inbreng kunnen leveren, vond dat er voldoende tijd was gereserveerd voor de bemiddeling en dat de 
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vertrouwelijkheid gewaarborgd was. Ook over de bemiddelaar was men positief. Deze werd als objectief 

ervaren, hield rekening met de wensen van deelnemers en gaf voldoende steun. Men had van te voren 

voldoende informatie gekregen en de voorlichting werd door een grote meerderheid als goed ervaren. 

Deze ervaringen zijn in lijn met het eerder onderzoek.  

Een kleine meerderheid heeft ook de indruk dat men door deelname invloed heeft op het verloop van de 

zaak. Eveneens denken de meeste deelnemers dat ze door de bemiddeling hebben kunnen meedenken 

en meebeslissen over de oplossing van de zaak. Dit geldt voor slachtoffers en daders/verdachten in 

vergelijkbare mate. Het verschil met de slachtoffer-dader gesprekken, die in principe geen invloed op 

het verdere verloop van de zaak hebben, wordt door de deelnemers ook daadwerkelijk zo ervaren (zie 

Laxminarayan et al, 2013). 

Deelnemers minder positief over waardeherstel 

Een minderheid van deelnemers zei dat de verwachtingen ten aanzien van de bemiddeling niet zijn 

uitgekomen. In het eindrapport zal meer aandacht worden geschonken aan mogelijke verklaringen voor 

tegenvallende ervaringen. Een aanzienlijk gedeelte (32% van de slachtoffers en 22% van de daders) is 

ontevreden over het verloop van de bemiddeling; datzelfde gold ook voor de uitkomst (31% van de 

slachtoffers ontevreden en 38% van de verdachten/ daders). Ook het gemiddelde rapportcijfer is niet 

hoog te noemen: voor verdachten/ daders gemiddeld een 7, terwijl slachtoffers gemiddeld een 6,4 

rapporteren.  

Op basis van de resultaten van het tussenrapport lijkt het goed mogelijk dat de interactie met de 

tegenpartij hierin een belangrijke rol speelt. Van beide kanten - slachtoffers en daders/verdachten - lijken 

de verwachtingen over de mogelijkheden tot waardeherstel vooraf hoog gespannen, maar relatief vaak 

niet uit te komen. Waar men over de bemiddelaar, de informatievoorziening en de voorbereiding van de 

bemiddeling doorgaans positief is, zijn meer respondenten negatief over de tegenpartij. Voor veel 

slachtoffers was bijvoorbeeld het voorkomen van recidive een belangrijke motivatie om deel te nemen. 

Achteraf heeft echter maar een relatief klein gedeelte van de slachtoffers de indruk dat de bemiddeling 

hieraan heeft bijgedragen. (Slechts) een derde van de deelnemende slachtoffers vind dat ze een oprechte 

spijtbetuiging heeft ontvangen.  

Ook voor deelnemende verdachten/daders geldt dat zij van te voren hadden gehoopt van het slachtoffer 

meer begrip te kunnen bijbrengen voor hun daden. Achteraf had minder dan een derde het gevoel dat 

dit gelukt was. Het aandeel verdachten/daders dat meer begrip van het slachtoffer ervaren heeft, meer 

inzicht heeft gekregen in de tegenpartij en/of deze heeft kunnen helpen is ook steeds ongeveer gelijk 

aan het aandeel dat dit niet zo ervaart. Daarnaast blijken slechts weinig daders/verdachten tijdens de 

bemiddeling positieve, re-integratieve feedback te krijgen.  



96 

 

Ook in ander onderzoek blijkt de interactie met de tegenpartij niet altijd overeen te komen met de 

verwachtingen vooraf. Wel lijken de verschillen tussen verwachtingen en ervaringen in het huidige 

onderzoek geprononceerder te zijn, ook in vergelijking met onderzoek naar de slachtoffer-dader 

gesprekken. De vraag is nog in hoeverre deze bevindingen in het eindrapport stand zullen houden, maar 

in ieder geval zal in het eindrapport nadrukkelijk aandacht besteed worden aan de verhouding tussen 

verwachtingen en ervaringen, waar het de tegenpartij betreft. 

 

5.5 De effecten en resultaten van bemiddeling 

De door de deelnemers ervaren resultaten van de bemiddeling in termen van procedurele 

rechtvaardigheid en justice restoration zijn aan bod gekomen in paragraaf 5.4. Hier staan we met name 

stil bij de resultaten in termen van therapeutic jurisprudence. Dit is een verhaal met twee kanten. 

Enerzijds ervaren deelnemers – in lijn met onderzoek elders - een (positieve) impact van deelname aan 

bemiddeling op hun welzijn. Anderzijds blijkt uit de vergelijking van de meting van de ‘therapeutische’ 

constructen van de eerste nameting met de nulmeting geen statistisch significante verandering.  

Waar het gaat over de vergelijking van de psychologisch-emotionele constructen van de eerste nameting 

en de nulmeting levert dit tussenrapport vooralsnog de constatering op, dat het van belang is door te 

gaan met de dataverzameling. De respondentaantallen zijn nu nog te klein om verschillen op te sporen. 

Hieraan is ook debet dat de verwachtingen over de impact van deelname getemperd moet worden (zie 

ook Pemberton et al. 2010) In het onderzoek naar de impact van deelname aan herstelrechtelijke 

procedures blijken gevonden effecten steeds klein te zijn (e.g., Angel, 2005; Zebel, 2012); dat ligt ook 

in de rede gezien de beperkte tijd die de bemiddeling inneemt. De verwachting dat de impact van 

bemiddeling op bijvoorbeeld traumatische stress, angst en woede (bij slachtoffers) en gevoelens van 

spijt, schuld en trots (bij verdachten/daders) op zijn best klein is wordt vooralsnog bevestigd door de 

data. Vaststellen of dit effect klein / verwaarloosbaar is, is daarentegen met de data nog niet mogelijk. 

Waar de impact van bemiddeling op het welzijn van deelnemers op basis van de vergelijking van 

nulmeting en eerste nameting op zijn best gering lijkt te zijn, speelt zij in het eigen oordeel van de 

deelnemers een grotere rol. De bemiddeling heeft volgens 40% van de slachtoffers bijgedragen aan het 

herstel van de schade, en voor eveneens 40% aan de verwerking van het delict. Een aanzienlijk gedeelte 

(ongeveer 40%) van slachtoffers en verdachten/daders zegt zich beter te voelen door deelname aan de 

bemiddeling, waarbij ook persoonlijke kracht en het versterken van relaties wordt ervaren.  

 

Discussie 

De doelstelling van het onderzoek is om een bijdrage te leveren aan het beleidskader 

“Herstelbemiddeling in het strafrecht”, door het bieden van inzicht in de lessen die te leren zijn uit de 
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pilots herstelbemiddeling over de mogelijkheden, onmogelijkheden en noodzakelijke voorwaarden voor 

herstelbemiddeling in het strafrecht. Dit tussenrapport beoogt een voorlopig inzicht te bieden in de 

ervaringen met de pilots herstelbemiddeling door een antwoord te geven op de vragen: 

 

 Welke kenmerken hebben deelnemende slachtoffers en daders? 

 Wat zijn de verwachtingen van de betrokkenen (slachtoffer en verdachte/dader) voorafgaand 

aan de herstelbemiddeling en hoe is men ertoe gekomen om deel te nemen? 

 Zijn betrokkenen naar hun oordeel vooraf voldoende geïnformeerd over hun mogelijkheden en 

de consequenties daarvan? 

 In welk gedeelte van de doorverwezen zaken wordt mediation opgestart en in welk gedeelte van 

de opgestarte zaken wordt een overeenkomst bereikt? 

 Welk type afspraken wordt gemaakt? 

 Kwam de bemiddeling overeen met de verwachtingen vooraf? Hoe kijkt men achteraf terug op 

de voorbereiding, inclusief de informatievoorziening? 

 Wat zijn de gevolgen (effecten en resultaten) van herstelbemiddeling voor betrokkenen 

(slachtoffer en verdachte/dader) op de korte termijn (binnen een maand)? 

 

We herhalen hierbij nogmaals dat de dataverzameling op het moment van schrijven nog niet is afgerond. 

In het eindrapport kunnen daarom de resultaten nog afwijken van de resultaten van dit tussenrapport. 

Hiermee hangt samen dat de aantallen waarop de conclusies op dit moment gebaseerd zijn vooralsnog 

klein zijn. Voorzichtigheid in de interpretatie van de gegevens is daarom geboden. 

 

In de eindrapportage, welke naar verwachting rond 1 juli 2015 zal worden afgerond, wordt - naast 

bovenstaande vragen - antwoord gegeven op de volgende vragen: 

 

 Welke criteria hanteren doorverwijzers en bemiddelaars voor deelname? Hoe stellen zij deze 

criteria vast? 

 Hoe gaat de Officier van Justitie om met de vaststellingsovereenkomst uit een mediation? Hoe 

vaak voegt Justitie nog iets toe aan de gemaakte afspraken en wat wordt dan toegevoegd? 

 Heeft mediation in het strafrecht - naast de vaststellingsovereenkomst - invloed op het verloop 

van het strafrechtsproces? Welke? 

 Wat zijn de gevolgen (effecten en resultaten) van herstelbemiddeling voor betrokkenen 

(slachtoffer en verdachte/dader) op de middellange termijn (6 maanden na afloop)? 

 Wat zijn de opbrengsten en verbeterpunten volgens de mediators/bemiddelaars? 

 Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in het verloop en de resultaten van de bemiddelingen 

in de verschillende pilots? 
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 Wat zijn voor Justitie naar schatting de kosten en baten van (de verschillende vormen van) 

herstelbemiddeling? 

 Wat is het maatschappelijk rendement van (de verschillende vormen van) herstelbemiddeling? 

 

Ter beantwoording van deze onderzoeksvragen zullen interviews worden afgenomen onder slachtoffers, 

verdachten/daders, bemiddelaars/mediators, Officieren van Justitie en andere betrokkenen. Daarnaast 

zal een kosten-batenanalyse worden uitgevoerd en een analyse van vaststellingsovereenkomsten.  
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Samenvatting 

 

Inleiding en doelstelling 

Bemiddeling in het strafrecht is in opkomst in Nederland. Dit blijkt onder andere uit het feit dat zowel 

bij het ministerie van Veiligheid en Justitie als bij de verschillende relevante actoren in en om het 

strafrecht (de Raad voor de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de politie, de Reclassering, 

Slachtofferhulp Nederland, Slachtoffer in Beeld, het Nederlands Mediation Instituut) in de afgelopen 

jaren een breed gedeelde behoefte is ontstaan om bemiddeling in het strafrecht te introduceren. Deze 

behoefte vormt de basis van het voorliggende onderzoek. Hierin worden de ervaringen onderzocht met 

de pilots bemiddeling/mediation in het strafrecht die vanaf oktober 2013 door het ministerie zijn 

gefinancierd. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in 2013 aan diverse actoren in het veld 

gevraagd projectplannen in te dienen voor pilots op het gebied van herstelbemiddeling. Vijf pilots zijn 

uiteindelijk ontwikkeld, die zijn in te delen aan de hand van het strafproces: 

- 2 pilots in de politiefase (i.e. Politiepilot Spijkenisse en Vreedzame Wijk Utrecht), waarbij de 

bemiddeling een alternatief kan zijn voor een strafproces; 

- 1 pilot in de officiers- en rechtersfase (i.e. MfN/SiB), waarbij de bemiddeling onderdeel is van 

het strafproces;   

- 2 pilots na het vonnis (i.e. Locatie en Contactverbod en Reclassering), waarbij de bemiddeling 

complementair is aan het strafproces.  

Pilot 2 (de pilot in de officiers- en rechtersfase) is veruit de grootste. In de periode tussen 1 oktober 2013 

en 1 november 2014 zijn hier 254 mediations opgestart, tegen 45 bij alle andere pilots bij elkaar. Voor 

de mediations in pilot 1A (Politiepilot Spijkenisse) geldt dat zij allen hebben plaatsgehad voordat dit 

onderzoek is opgestart. Voor het onderzoek betekent dit dat nagenoeg alle onderzochte mediations 

betrekking hebben op pilot 2 (de pilot in de officiers- en rechtersfase). De pilots die zich richten op de 

periode na het vonnis, hebben grote moeite gehad met het tot stand brengen van mediations. Dat wil 

zeker niet zeggen dat dit niet is geprobeerd. In de pilot ‘Locatie en Contactverbod’ is bij 22 cases 

geprobeerd mediation tot stand te brengen, slechts in 2 (9%) gevallen met het beoogde resultaat. In de 

Reclasseringspilot waren deze getallen respectievelijk 179 en 3 (2%). In de grote MfN/SiB pilot slaagde 

men erin om in 45% van de aangemelde zaken mediation tot stand te brengen (254 van 559 zaken), 

terwijl bij pilot 1B (Vreedzame wijk Utrecht) dit zelfs in 58% (21 van de 36 casussen) lukte. 

Het voorliggende stuk is een tussenrapport, waarin een eerste balans wordt opgemaakt over deze pilots. 

 

De doelstelling van het onderzoek is om een bijdrage te leveren aan het beleidskader 

“Herstelbemiddeling in het strafrecht”, door het bieden van inzicht in de lessen die te leren zijn uit de 
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pilots herstelbemiddeling over de mogelijkheden, onmogelijkheden en noodzakelijke voorwaarden voor 

herstelbemiddeling in het strafrecht.  

 

Tussenrapportage 

De volgende vragen staan centraal in dit tussenrapport: 

- Wie nemen er deel aan bemiddeling in het strafrecht?  

- Wat zijn de kenmerken van bemiddeling in het strafrecht?  

- Wat zijn de effecten van deelname, ook in termen van het oordeel van deelnemers? 

 

In dit onderzoek zijn verschillende methoden van onderzoek gebruikt, waaronder een kwantitatieve 

survey met drie meetmomenten (T0, T1 en T2) en kwalitatieve interviews met slachtoffers, 

verdachten/daders en andere betrokkenen. Het voorliggende stuk betreft een tussenrapportage. In deze 

rapportage staan de eerste twee metingen van de kwantitatieve vragenlijst centraal (T0 en T1). De 

inclusie van respondenten in het onderzoek blijft na de publicatie van dit tussenrapport doorlopen. De 

gepresenteerde resultaten zijn daarmee nadrukkelijk voorlopig van aard. Voorzichtigheid in de 

interpretatie van gegevens is daarom geboden. 

 

De eerste vragenlijst (T0) is ongeveer 2 weken voordat de bemiddeling plaatsvond afgenomen en de 

eerste nameting (T1) één maand na bemiddeling. De eerste vragenlijst bevat de volgende elementen:  

A. Kenmerken van het delict en de respondenten; 

B. Ervaringen met de voorbereiding op de bemiddeling; 

C. Motieven voor en verwachtingen over deelname;  

D. (Psychologische) constructen vóór bemiddeling/mediation. Voor slachtoffers zijn dit: 

posttraumatische stress, angst, depressie, zelfredzaamheid, woede, wraak- en 

vergevingsgevoelens, gevoelens van controle over het herstelproces, vertrouwen in politie en 

justitie en het geloof in een rechtvaardige wereld. Voor verdachten/daders zijn dit: gevoelens 

van schuld en schaamte, slachtofferempathie, vertrouwen in politie en justitie en het geloof in 

een rechtvaardige wereld.  

De tweede vragenlijst (T1) bevat de volgende elementen: 

A. Dezelfde (psychologische) constructen als in T0, om een vergelijking mogelijk te maken tussen 

T0 en T1; 

B. Ervaringen van deelnemers met het bemiddelingsproces en de uitkomst hiervan. Hierbij wordt 

specifiek ook gekeken naar de vraag of de bemiddeling bijgedragen heeft aan een ervaring van 
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persoonlijke groei. Daarnaast wordt de verdachte/dader gevraagd naar zijn ervaringen met 

positieve feedback en negatieve shaming tijdens de ontmoeting. 

 

Resultaten 

Kenmerken deelnemende slachtoffers en verdachten/daders 

De deelnemende slachtoffers en verdachten/daders komen op sommige punten overeen met de gehele 

populatie daders en slachtoffers, in termen van geslacht en - bij slachtoffers – het meemaken van eerder 

slachtofferschap. Een aantal opvallende verschillen tekent zich ook af: 

- Demografische factoren: In de eerste plaats blijken deelnemende partijen relatief ouder te zijn, 

vaak een relatie te hebben en in het geval van de deelnemende daders beter opgeleid dan de 

gehele populatie daders en slachtoffers. Dit roept in ieder geval een aantal vragen op. In hoeverre 

vormt een lage opleiding en mogelijke samenhangende communicatieproblemen een barrière 

voor deelname? In hoeverre is de hogere proportie relaties bij deelnemende daders en 

slachtoffers een indicatie van een meer dan gemiddelde inbedding in de maatschappij? En op 

welke wijze is een eventueel leeftijdseffect te interpreteren? 

- Delictfactoren: In de tweede plaats blijken de deelnemende partijen voornamelijk vanwege een 

geweldsdelict - dat in vorm en intensiteit kan uiteenlopen - de bemiddeling aan te gaan. Dit 

komt overeen met de ervaringen met de slachtoffer-dader gesprekken. De vraag is op dit 

moment nog niet te beantwoorden in hoeverre slachtoffers en daders van een geweldsdelict meer 

interesse hebben in bemiddeling dan degenen die te maken hebben met een vermogensdelict 

en/of dat dit een gevolg is van keuzes die door de doorverwijzers naar bemiddeling worden 

gemaakt. Hierover zullen de interviews met de betrokkenen - zie het eindrapport - meer inzicht 

bieden.  

- Bekenden/familieleden: In de derde plaats blijken de deelnemen partijen doorgaans ook 

voorafgaand aan het delict bekenden van elkaar te zijn. Een grote meerderheid rapporteerde dat 

dit het geval was. Dit is een opvallend contrast met het onderzoek naar de slachtoffer-dader 

gesprekken: daar bleek een grote meerderheid voor het delict onbekenden van elkaar te zijn.  

- Emotionele impact: De analyse van de psychologische kenmerken wijst verder uit dat 

deelnemende slachtoffers doorgaans een geenszins verwaarloosbare emotionele impact van het 

delict hebben ervaren. Ze rapporteren symptomen van traumatische stress, angstklachten en 

gevoelens van woede over wat ze is overkomen. De resultaten suggereren wel dat deze 

symptomen en klachten minder zijn dan bij de groep slachtoffers die gebruikmaakten van het 

spreekrecht/de SSV. Dit wijst een vergelijking met het onderzoek van Lens et al. (2010) uit. 

Hierbij is ook van belang dat het delict in het huidige onderzoek (veel) korter geleden was, dan 

bij de sprekers/SSVers gebruikelijk is.  
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- Vertrouwen in politie en justitie: Deelnemende daders en slachtoffers lijken relatief veel 

vertrouwen in politie en justitie te hebben. Hierbij is het opvallend dat de scores van daders en 

slachtoffers elkaar niet veel ontlopen, maar dat de slachtoffers in het huidige onderzoek wel 

meer vertrouwen rapporteren dan de deelnemers aan het spreekrecht/SSV. Een zelfde 

overeenkomst tussen daders en slachtoffers is te zien bij het geloof in een rechtvaardige wereld.  

- Schuld en schaamte: De psychologische kenmerken van de daders zijn moeilijker te vergelijken 

met eerder onderzoek. Wel lijken schuld en schaamte iets meer voor te komen bij de deelnemers 

aan het huidige onderzoek dan uit niet-forensische samples blijkt. Voor een minderheid lijken 

sterkere gevoelens een schaamte en schuld een deel van de reden om deel te nemen.  

 

Verwachtingen en motieven 

Binnen de gehele respondentgroep blijkt nog nauwelijks ervaring te zijn met mediation, laat staan met 

herstelbemiddeling. Dit onderstreept het belang van goede voorlichting door de partijen die slachtoffers 

en daders doorverwijzen naar de bemiddeling. Vooralsnog zullen zonder actief aanbod van bemiddeling 

weinig respondenten uit zichzelf deze voorziening opzoeken. Een veelgenoemde reden - voor meer dan 

80% van de respondenten - om mee te doen was dan ook eenvoudigweg het gegeven dat men het aanbod 

is gedaan. De vooralsnog belangrijkste poortwachters, politie en Openbaar Ministerie, vervullen hierin 

een belangrijke rol. De meeste deelnemers zeggen vrijwillig deel te nemen. Wel zegt een relatief groter 

deel dan bij de slachtoffer-dader gesprekken druk te ervaren om deel te nemen, waarbij een kleine 

minderheid het zelfs als een plicht ervaart.  

In de verwachtingen over deelname spelen aspecten van procedurele rechtvaardigheid, ‘justice 

restoration’ en ‘therapeutic jurisprudence’ allen een rol. De meeste genoemde verwachting over 

deelname is dat dit een oplossing van het conflict zal bewerkstelligen. Redenen die in lijn liggen met de 

ervaring van procedurele rechtvaardigheid worden door een grote meerderheid van deelnemers 

genoemd. Meepraten, meebeslissen en meebepalen van de oplossing zijn voor ongeveer acht van de tien 

respondenten een deel van de reden om deel te nemen.  

Slachtoffers hopen verder in grote meerderheid dat deelname recidive van de verdachte/dader in de 

toekomst voorkomt. 88% noemt het voorkomen van verdere delicten in de toekomst als reden voor 

deelname. Een meerderheid hoopt ook een spijtbetuiging van de verdachte/dader te krijgen. Conform 

de gedachten van Shnabel en Nadler (2008) over waardeherstel hopen veel verdachten/daders op hun 

beurt door deelname aan de bemiddeling te laten zien dat ze geen slecht mens zijn en begrip van het 

slachtoffer te krijgen voor hun daden. Veel verdachten/daders hopen door deelname hun geschonden 

sociale en morele imago op te vijzelen. Dat lijkt zwaarder te wegen dan het bijdragen aan het herstel 

van het slachtoffer. Sterker nog, de resultaten lijken vooralsnog te suggereren dat een groter gedeelte 

van slachtoffers deelneemt om de verdachte/dader te helpen dan andersom.  
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Voor beide partijen is de dialoog op zich een belangrijke motivatie om deel te nemen. Een meerderheid 

ziet de bemiddeling als een mogelijkheid met de tegenpartij te praten, gevoelens te uiten, vragen te 

stellen (slachtoffers) en te beantwoorden (verdachten/daders). Ten aanzien van ‘therapeutic 

jurisprudence’, voor zover het over de impact op hun eigen gevoelens gaat, lijkt dit samen te hangen 

met de mate waarin men emoties als angst, schaamte en schuld ervaart. Slachtoffers die relatief bang 

zijn voor de verdachte/dader zeggen vaker mee te doen om minder angstig te worden; verdachten/daders 

die veel schuld en schaamte rapporteren, zeggen vaker mee toe doen om hun gevoelens van schuld en 

schaamte te verminderen. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de laatste twee motieven (schaamte 

en schuld) relatief weinig voorkomen, ze spelen slechts voor een kwart van deelnemende 

verdachten/daders een rol. 

 

De overeenkomst en de inhoud van de afspraken 

Bereidwilligheid deelname 

Uit de analyse van de registratiegegevens blijkt in de eerste plaats dat de bereidwilligheid van 

slachtoffers en daders om mee te werken aan de pilot beperkt is gebleven tot de ‘grote’ pilot in de 

officiers- en rechtersfase en de pilot in de politiefase in het kader van de Vreedzame wijk. In het 

eindrapport zal nader ingegaan worden op de redenen hiervoor, waarbij de ervaringen van de direct 

betrokkenen in kaart worden gebracht. Het gevolg hiervan is dat bijna alle respondenten in het onderzoek 

afkomstig zijn uit de pilot in de officiers- en rechtersfase. Kwantitatieve uitspraken doen over de 

ervaringen van de deelnemers aan de andere pilots is niet mogelijk, wel wordt hun ervaring in de 

kwalitatieve interviews meegenomen. 

In de tweede plaats blijkt - ondanks de huidige onbekendheid met het fenomeen herstelbemiddeling in 

Nederland - er een aanzienlijke bereidwilligheid te bestaan om in te gaan op het aanbod van bemiddeling 

in het strafrecht. In bijna de helft van de gevallen waarin er een poging wordt gedaan om de bemiddeling 

op te starten, vindt deze ook daadwerkelijk plaats. Een klein gedeelte van de slachtoffers zegt niet deel 

te willen nemen omdat ze het te belastend vinden, en een even zeer klein gedeelte wil niet deelnemen 

omdat ze vinden dat de bemiddeling geen impact op het strafproces zou moeten hebben. Bij daders 

komen deze beweegredenen niet voor als aanleiding om van deelname af te zien.  

 

Bereiken overeenkomst 

In 70% van de bemiddelingen wordt volgens de respondenten een - bijna altijd schriftelijke -

overeenkomst bereikt. De overeenkomst wordt door bijna alle respondenten (90%) begrepen. Ongeveer 

70% van de respondenten zegt tevreden te zijn met de overeenkomst, 20% is dat niet.  
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De inhoud van de overeenkomsten varieert: in ongeveer de helft van de gevallen bevat het in ieder geval 

een uitleg over het ontstaan van het delict en in een derde van de overeenkomsten erkent de 

verdachte/dader expliciet zijn schuld hiervoor. In ongeveer 40% van de overeenkomsten maakt men 

afspraken over toekomstige omgang met elkaar, en in 20% doet men beloften aan de tegenpartij. 

Financiële compensatie komt in iets meer dan een kwart van de gevallen voor en een suggestie voor het 

verdere verloop van het juridische proces in ongeveer een derde van de gevallen.  

Op dit moment zegt 30% geen overeenkomst te hebben bereikt. Van de 70% die dit wel is gelukt, herkent 

een kleine minderheid van 20%, de eigen wensen onvoldoende in de overeenkomst. Tezamen is daarmee 

het gedeelte respondenten dat een overeenkomst heeft bereikt die aan de eigen wensen voldoet 

nauwelijks meer dan 50%. In hoeverre bepaalt het bereiken van overeenkomst, waarin men de eigen 

wensen terug ziet komen, de ervaring met bemiddeling? De respondentgroep was nu nog niet groot 

genoeg om uitspraken mogelijk te maken over het verband tussen het bereiken van een overeenkomst 

en andere aspecten van de ervaring van slachtoffers en verdachten/daders. In de eindrapportage zal 

hierin meer inzicht worden gegeven.  

 

De ervaringen met bemiddeling 

Hoge mate van procedurele rechtvaardigheid 

De proceservaring van deelnemers is zonder meer positief. Men is met respect behandeld, heeft inbreng 

kunnen leveren, vond dat er voldoende tijd was gereserveerd voor de bemiddeling en dat de 

vertrouwelijkheid gewaarborgd was. Ook over de bemiddelaar was men positief. Deze werd als objectief 

ervaren, hield rekening met de wensen van deelnemers en gaf voldoende steun. Men had van te voren 

voldoende informatie gekregen en de voorlichting werd door een grote meerderheid als goed ervaren.  

Een kleine meerderheid heeft ook de indruk dat men door deelname invloed heeft op het verloop van de 

zaak. Eveneens denken de meeste deelnemers dat ze door de bemiddeling hebben kunnen meedenken 

en meebeslissen over de oplossing van de zaak. Dit geldt voor slachtoffers en daders/verdachten in 

vergelijkbare mate. Het verschil met de slachtoffer-dader gesprekken, die in principe geen invloed op 

het verdere verloop van de zaak hebben, wordt door de deelnemers ook daadwerkelijk zo ervaren. 

Deelnemers minder positief over waardeherstel 

Tegelijkertijd zei een minderheid van deelnemers dat de verwachtingen ten aanzien van de bemiddeling 

niet is uitgekomen. In het eindrapport zal meer aandacht worden geschonken aan mogelijke verklaringen 

voor tegenvallende ervaringen. Een aanzienlijk gedeelte (32% van de slachtoffers en 22% van de daders) 

is ontevreden over het verloop van de bemiddeling; datzelfde gold ook voor de uitkomst (31% van de 

slachtoffers ontevreden en 38% van de verdachten/daders). Ook het gemiddelde rapportcijfer is niet 
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hoog te noemen: verdachten/daders geven gemiddeld een 7, terwijl slachtoffers gemiddeld een 6,4 

rapporteren. Op basis van de resultaten van dit tussenrapport lijkt het goed mogelijk dat de interactie 

met de tegenpartij hierin een belangrijke rol speelt. Van beide kanten – slachtoffers en daders/verdachten 

– lijken de verwachtingen over de mogelijkheden tot waardeherstel vooraf hoog gespannen, maar 

relatief vaak niet uit te komen. Waar men over de bemiddelaar, de informatievoorziening en de 

voorbereiding van de bemiddeling doorgaans positief is, zijn meer respondenten negatief over de 

tegenpartij. Voor veel slachtoffers was bijvoorbeeld het voorkomen van recidive een belangrijke 

motivatie om deel te nemen. Achteraf heeft echter maar een relatief klein gedeelte van de slachtoffers 

de indruk dat de bemiddeling hieraan heeft bijgedragen. (Slechts) een derde van de deelnemende 

slachtoffers vind dat ze een oprechte spijtbetuiging heeft ontvangen.  

Ook voor deelnemende verdachten/daders geldt dat zij van te voren hadden gehoopt van het slachtoffer 

meer begrip te kunnen bijbrengen voor hun daden. Achteraf had minder dan een derde het gevoel dat 

dit gelukt was. Het aandeel verdachten/daders dat meer begrip van het slachtoffer ervaren heeft, meer 

inzicht heeft gekregen in de tegenpartij en/of deze heeft kunnen helpen is ook steeds ongeveer gelijk 

aan het aandeel dat dit niet zo ervaart. Daarnaast blijken slechts weinig daders/verdachten tijdens de 

bemiddeling positieve, re-integratieve feedback te krijgen.  

Ook in ander onderzoek blijkt de interactie met de tegenpartij niet altijd overeen te komen met de 

verwachtingen vooraf. Wel lijken de verschillen tussen verwachtingen en ervaringen in het huidige 

onderzoek geprononceerder te zijn, ook in vergelijking met de slachtoffer-dader gesprekken. De vraag 

is nog in hoeverre deze bevindingen in het eindrapport stand zullen houden, maar in ieder geval zal in 

het eindrapport nadrukkelijk aandacht besteed worden aan de verhouding tussen verwachtingen en 

ervaringen, waar het de tegenpartij betreft. 

 

De effecten en resultaten van bemiddeling 

Enerzijds ervaren deelnemers - in lijn met onderzoek elders - een (positieve) impact op hun welzijn. 

Anderzijds blijkt uit de vergelijking van de meting van de ‘therapeutische’ constructen van de eerste 

nameting met de nulmeting geen statistische significante verandering.  

Waar het gaat over de vergelijking van de psychologisch-emotionele constructen van de eerste nameting 

en de nulmeting levert dit tussenrapport vooralsnog de constatering op, dat het van belang is door te 

gaan met de dataverzameling. De respondentaantallen zijn nu nog te klein om verschillen op te sporen. 

Hieraan is ook debet dat de verwachtingen over de impact van deelname getemperd moet worden. In 

het onderzoek naar de impact op deelnemers aan herstelrechtelijke procedures blijken gevonden effecten 

steeds klein te zijn; dat ligt ook in de rede gezien de beperkte tijd die de bemiddeling inneemt. De 

verwachting dat de impact van bemiddeling op bijvoorbeeld traumatische stress, angst en woede (bij 
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slachtoffers) en gevoelens van spijt, schuld en trots (bij verdachten/daders) op zijn best klein is wordt 

vooralsnog bevestigd door de data. Vaststellen of dit effect klein / verwaarloosbaar is, is daarentegen 

met de data nog niet mogelijk. 

Waar de impact van bemiddeling op het welzijn van deelnemers op basis van de vergelijking van 

nulmeting en eerste nameting op zijn best gering lijkt te zijn, speelt zij in het eigen oordeel van de 

deelnemers een grotere rol. De bemiddeling heeft volgens 40% van de slachtoffers bijgedragen aan het 

herstel van de schade, en voor eveneens 40% aan de verwerking van het delict. Een aanzienlijk gedeelte 

(ongeveer 40%) van slachtoffers en verdachten/daders zegt zich beter te voelen door deelname aan de 

bemiddeling, waarbij ook het ervaren van persoonlijke kracht en het versterken van relaties wordt 

ervaren.  

Wel geldt dat de ervaringen van verdachten/daders en slachtoffers wisselend zijn. Voor slachtoffers 

geldt bijvoorbeeld dat het percentage dat vindt dat het proces voldoende erkenning vormt van wat ze is 

overkomen, de vraag of het proces de verdachte/dader verantwoordelijk hield voor zijn daden en/of het 

bijdraagt aan een rechtvaardige uitkomst, steeds overeenkomt met het percentage dat deze mening niet 

is toegedaan. De wijze waarop verdachten/daders terugkijken op de bemiddeling vertoont een 

vergelijkbaar beeld. Een belangrijke vraag voor het vervolg is in hoeverre de positieve en minder 

positieve resultaten ‘genest’ zijn in de ervaringen van bepaalde respondenten. En vervolgens welke 

kenmerken van de bemiddeling - en dan met name van de interactie met de tegenpartij - samenhangen 

met deze ervaringen.   
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Summary 

 

Introduction and objectives 

The practice of mediation in criminal justice is gaining ground in the Netherlands. In recent years the 

Ministry of Security and Justice and various relevant criminal justice actors (the Council for the 

Judiciary, the Public Prosecution Service, the police, Rehabilitation, Victim Support the Netherlands, 

‘Victim in Focus’ (i.e. ‘Slachtoffer in Beeld’), and the Dutch federation of mediators (i.e 

‘Mediatorsfederatie Nederland’) have voiced their support for the introduction of mediation in criminal 

justice. As a consequence, in 2013, the Ministry of Security and Justice asked actors in the field to 

submit proposals for pilot projects on mediation. Five projects received funding. These can be 

categorized by their connection to the criminal justice process:  

- Two pilots in the police phase (pilot 1A and 1B: i.e. Politiepilot Spijkenisse and Vreedzame Wijk 

Utrecht), in which mediation is conceived to be an alternative to criminal proceedings; 

- One pilot in the prosecutorial/pre-sentencing phase (pilot 2: i.e. the Prosecutor/Victim in Focus 

project) in which mediation is part of the criminal proceedings; 

- Two pilots in the post-sentencing phase (pilot 3A and 3B: i.e. Locatie en Contactverbod and 

Reclassering), in which mediation is complementary to the criminal proceedings. 

 

Between October 2013 and November 2014 the mediation process was started in 299 cases. The lion’s 

share of these cases concerned pilot 2 (i.e. the Prosecutor/Victim in Focus project), with 254 cases; the 

other four pilots resulted in 45 cases of mediation. All mediations in pilot 1A (i.e. the Politiepilot 

Spijkenisse) took place before the start of the research. As a consequence, almost all mediations that 

have been examined in this report concern pilot 2. The two pilots in the post-sentencing phase 

experienced great difficulty in securing cooperation of participants. Not for lack of trying: in pilot 3A 

‘Locatie en Contactverbod’ in 22 cases were referred to the pilot; but only in 2 cases (9%) mediation 

resulted; while in pilot 3B ‘Reclassering’ 179 cases were referred, but only in 3 cases (2%) mediation 

resulted. In the other two pilots potential participants were considerably more willing to take part. In 

pilot 2: ‘The Prosecutor/Victim in Focus’ pilot 559 cases were referred; with 254 mediations (45%) 

resulting, whereas in pilot 1B (Vreedzame Wijk Utrecht) this was the case in 58% (21 out of 36 cases). 

 

The objective of the research is to contribute to the policy framework ‘Mediation in criminal justice’ 

(‘Herstelbemiddeling in het strafrecht’), by providing insights into the lessons learned from the pilots 

regarding possibilities, impossibilities and necessary conditions of mediation in criminal justice. The 

present interim report presents an initial review of the experience in the pilots.  

 

Interim report 
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The present report focuses on the following main questions: 

- Who participates in mediation in the criminal law (questions A1 - A3)?  

- What are features of mediation in criminal law (questions B1 - B2)?  

- What are the effects of participation, also in terms of the opinion of participants (questions C1 

- C2)? 

 

The research utilizes a variety of research methods, including a quantitative survey with three waves 

(T0, T1 and T2) and qualitative interviews with practitioners, victims and (alleged) perpetrators. This 

interim report concerns the initial results of the first two waves of the quantitative survey (T0 and T1). 

After its publication the inclusion of respondents in the research will continue. Therefore (preliminary) 

results presented in this report are still subject to change. They might differ from those obtained after 

inclusion of respondents has been completed, and therefore should be interpreted with caution. 

The first wave (T0) was administered two weeks prior to mediation and the first follow-up (T1), one 

month post-mediation. The T0-questionnaire contains the following components: 

A. The demographic characteristics of the respondent and key characteristics of the crime 

experienced by the respondent; 

B. The experiences with the preparation for the mediation; 

C. The motives for and expectations of participation; 

D. Measurement of (psychological) constructs prior to mediation. For victims these entail: 

posttraumatic stress, anxiety, depression, self-reliance, anger, revenge and forgiveness, 

feelings of control over the restorative process, trust in the police and judiciary and the 

belief in a just world. For (alleged) perpetrators these entail: feelings of guilt and shame, 

empathy for the victim, trust in the policy and judiciary and the belief in a just world. 

The T1-questionnaire includes the following components: 

A. The psychological constructs, measured in T0 to make a comparison between T0 en T1 

possible; 

B. The participants’ subjective experience of the mediation process and its outcome. This will 

entail reviewing whether mediation contributes to an experience of personal growth will be 

addressed. In addition the (alleged) perpetrator will be asked about his or her experiences 

with positive feedback and re-integrative shaming during the meeting. 
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Results 

Characteristics of participating victims and (alleged) perpetrators 

Although participating victims and (alleged) perpetrators share similarities with the total population of 

victims and (alleged) perpetrators, the results revealed several noteworthy differences: 

- Demographics. Participants (both victims and (alleged) perpetrators) appear to be relatively 

older, with a relatively high proportion stating to be in a relationship.  The education level of 

the (alleged) perpetrators in the sample was higher than in the comparison population.   

- Violent crime. A large majority of participants had been involved in a violent crime. Only a 

relatively small minority had suffered or (allegedly) committed a property offence. As yet it is 

not clear whether this finding can also be contributed to policy choices on the part of the 

mediators or the referring actors and/or the greater willingness and need of victims and 

perpetrators of violent crime to engage in mediation. Interviews with stakeholders will provide 

more insight into these questions - this will be covered in the final report.  

- Acquaintances/family. A large majority of the respondents were acquainted or related to the 

other party in the mediation before the crime occurred. In this regard, the current findings 

contrast with research into the victim-offender encounters (‘slachtoffer-dader gesprekken’), in 

which a significant majority of the encounters concerned people who were previously unknown 

to one another.  

- Emotional impact. Analysis of the psychological measures reveals that participating victims 

experienced a non-negligible emotional impact of the crime. They report symptoms of traumatic 

stress, anxiety and feelings of anger about what happened to them.  

- Shame and guilt. The results indicate that participating (alleged) perpetrators experience higher 

levels of guilt and shame than non-forensic samples. For a minority, strong feelings of shame 

and guilt appear to contribute to their decision to participate. 

- Relatively high confidence in the police and the judiciary. Both participating victims and 

(alleged) perpetrators reported relatively high levels of trust in actors in the criminal justice 

process. It is noteworthy that trust levels of (alleged) perpetrators and victims were revealed to 

be similar. 

 

Expectations and motives 

The group of respondents appears to have little prior experience with mediation, let alone with mediation 

in criminal justice. For this reason alone, it is unlikely that participants would have recognized mediation 

in criminal justice as a solution to their conflict without active outreach by service providers or referring 

bodies. A frequently mentioned reason to participate - by more than 80% of respondents - was the simple 

fact that the opportunity was offered to them. In this respect the currently most important gatekeepers - 
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police and Public Prosecution Service - have an important role to play in informing potential participants 

of the availability and main features of mediation in criminal justice.  

Most participants expect that mediation will result in a solution of the conflict. A majority of participants 

mentions reasons that correspond with notions of procedural justice. This can include taking part in the 

conversation, decision process and formulation of the solution. Each of these arguments are mentioned 

by eight out of ten participants as a reason to participate. 

A majority of victims hope that participation will prevent recidivism of the (alleged) perpetrator in the 

future. Preventing future crimes is mentioned by 88% as a reason to participate. A majority also hopes 

to obtain an apology from the (alleged) perpetrator.  

In turn many (alleged) perpetrators hope that participating in mediation will help their victims 

understand their actions and hope that they will no longer see them as ‘bad’ people. These motivations 

can be understood as forms of value restoration and can be viewed in line with perpetrators’ desire to 

restore their damaged social and moral image. This desire seems to outweigh the importance of the 

contribution to the restoration process of their victims. Indeed, the present results suggest that helping 

the other is a more common reason to participate for victims than for (alleged) perpetrators.  

For both parties the dialogue in itself is an important motive for participating. A majority views 

mediation as an opportunity to talk with the other party, to express feelings, to ask questions (victims) 

and to answer them ((alleged) perpetrators). Regarding therapeutic jurisprudence, insofar as the impact 

of mediation on their own feelings is concerned, motives are correlated with the extent to which one 

experiences emotions such as fear, shame, and guilt. Victims who are relatively afraid of the (alleged) 

perpetrator are more likely to report that they participate to reduce fear; (alleged) perpetrators who report 

high levels of guilt and shame are more likely to report that they participate to reduce feelings of guilt 

and shame. It should be noted that these last two motives were relatively uncommon, with only a quarter 

of (alleged) perpetrators mentioning shame or guilt reduction as a reason to participate.  

Most participants report that their participation is voluntary. However, compared to the results of 

research into victim-offender encounters, a larger share of participants report to have experienced 

pressure to participate, and a small minority experienced participation as a duty. 

 

The settlement agreement and the content of agreements 

Respondents report a settlement agreement is reached in 70% of mediation cases. With few exceptions 

these settlements concern written agreements. The content varies: in approximately half of the cases the 

agreement entails an explanation about the origin of the conflict, and in one third of the agreements the 

(alleged) perpetrator explicitly acknowledges culpability. Approximately 40% of agreements concern 
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agreements about future interactions, and 20% include a promise to the other party. Financial 

compensation is part of the agreement in more than 25% of the cases and a suggestion regarding the 

future course of the judicial process in approximately one third of all cases. Almost all respondents 

(90%) report to have understood the agreement. Generally respondents are satisfied with the agreement. 

Approximately 70% of respondents report to be satisfied with the agreement, 20% is not. 

Currently 30% of participants reports to have failed to reach an agreement. A minority of the 70% who 

did so reports that their wishes were not sufficiently reflected in the agreement (20%). The share of 

respondents who have reached an agreement that reflects their wishes sufficiently therefore only just 

exceeds 50%. 

 

The experiences with mediation 

Participating victims and (alleged) perpetrators report positive experiences with regard to the mediation 

process. Participants agree they have been treated with respect, have been given the opportunity to 

provide input, felt that the time for the meeting was sufficient and that confidentiality of the meeting 

was guaranteed. Mediators also received positive evaluations. Participants agreed they were objective, 

took participants’ wishes into account, and provided sufficient support. They also agreed they had been 

given sufficient information prior to the mediation and a significant majority agreed information 

provision was good. A small minority felt their participation in mediation has had an effect on the course 

of the criminal procedure. In addition, most participants found that mediation allowed them to contribute 

ideas and be involved in the decision regarding the solution of the case. This holds equally for victims 

and (alleged) perpetrators. 

At the same time a minority of participants reported that their experience with the mediation process did 

not live up to their expectations. A substantial minority of participants was dissatisfied with the course 

of the mediation. In part this could be due to the interaction with the other party. For instance, victims’ 

participation was often motivated by a desire to prevent recidivism. However, in hindsight relatively 

few victims have the impression that the mediation process contributed to this goal. In addition a small 

majority of victims received an apology from the (alleged) perpetrator and a small majority of these 

apologies were felt to be sincere. However taken together this means that only one third of participating 

victims received a sincere apology. As for (alleged) perpetrators, their hope and expectation of increased 

understanding for their actions did not come to fruition in many cases. In hindsight less than one third 

felt their participation in mediation was successful in this regard. Furthermore, few (alleged) perpetrators 

reported to have receive positive, re-integrative feedback. On the other hand, negative shaming also 

hardly ever occurred. 
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Items mapping the interaction with the counterparty showed varying results. The share of participants 

that agrees with statements such as I experienced reduced anger towards the (alleged) perpetrator, I 

think that the (alleged) perpetrator has gained more insight, and I have received answers to all my 

questions is comparable to the share of participants that disagrees with these statement. Similarly the 

share of (alleged) perpetrators that agreed with statements such as I have experienced an increased 

understanding on the part of the victim, I have gained more insight into the other party and/or helped 

the other party is comparable to the share that disagreed. 

 

Effects and results of mediation 

The answer to the question what effects and results participants have experienced through mediation is 

two-sided. 

Regarding the comparison between psychological-emotional constructs pre-mediation and post-

mediation the main conclusion of this interim report is that it is important to continue collecting data. 

The sample of respondents is too small to track differences. For now the present data confirm the 

expectation that mediation at best has a small impact on traumatic stress, fear, anger (in the case of 

victims) and feelings of remorse, guilt, and pride (in the case of (alleged) perpetrators). However, it is 

not possible to determine the size of this effect, and whether or not it is negligible. The current sample 

size is too small to achieve statistically meaningful findings to answer these questions. 

The participants’ subjective judgements suggests a greater therapeutic value of participation. According 

to 40% of the victims mediation helped to restore the damage and to cope with the experience of the 

crime. A fair share (approximately 40%) of victims and (alleged) perpetrators reports to feel better after 

mediation, including experiencing increased personal strength and reinforcement of relationships. 

It should be noted that experiences of (alleged) perpetrators and victims vary. Equal shares of victims 

agree and disagree with statements such as the process entails sufficient acknowledgment of what 

happened to me, the process holds the (alleged) perpetrator responsible for his/her actions and/or 

contributes to a just outcome. Similar patterns emerge regarding the way in which (alleged) perpetrators 

look back on the mediation. An important question to answer in the final report concerns to what extent 

positive and less positive results are imbedded in experiences of certain respondents. And subsequently 

in what way features of the mediation – specifically interaction with the counterparty – correlate with 

these experiences. 
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 Bijlage 1 Vragenlijst dader T0 

 

 

Geachte heer/mevrouw,  

 

Voor u ligt een vragenlijst van een onderzoek dat de Universiteit van Tilburg uitvoert. Het Ministerie 

van Veiligheid en Justitie heeft de Universiteit van Tilburg gevraagd bemiddeling/mediation te 

onderzoeken. Omdat u een aanbod heeft gekregen om aan hieraan deel te nemen, benaderen wij u 

voor dit onderzoek. 

 

In dit onderzoek staan uw eigen belevingen van, en ervaringen met, de bemiddeling/mediation 

centraal. Wij zullen u in deze vragenlijst vragen stellen over uw redenen om hier aan deel te nemen en 

uw verwachtingen van dit proces. Bovendien zal u worden gevraagd hoe u zich voelt over het conflict 

dat de aanleiding vormt voor de bemiddeling/mediation. Gemiddeld zal het invullen van deze 

vragenlijst ongeveer 20 minuten duren.  

 

Voor dit onderzoek is het van belang dat we na enige tijd nogmaals contact met u opnemen om te 

zien hoe u de bemiddeling/mediation heeft ervaren. We zullen u om deze reden nog twee keer 

benaderen: eenmaal een maand nadat de bemiddeling/mediation heeft plaatsgevonden en eenmaal 

zes maanden nadat de bemiddeling/mediation heeft plaatsgevonden. 

 

Wij wijzen u er op dat uw gegevens vertrouwelijk behandeld worden. U kunt op ieder moment uw 

medewerking aan dit onderzoek stopzetten. U hoeft dan niet aan te geven waarom u met het 

onderzoek wilt stoppen.  

 

Voor eventuele vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Irma Cleven (onderzoeker), 

door een e-mail te sturen naar I.W.M.Cleven@uvt.nl. Als u liever telefonisch contact heeft dan kunt u 

op maandag en donderdag tussen 8:30 en 17:00 bellen naar  

tel: 013 – 466 8759. U kunt hier ook terecht voor het doorgeven van wijzigingen in uw 

contactgegevens. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!  

 

 

Irma Cleven 

Onderzoeker INTERVICT 
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Vragenlijst Bemiddeling/Mediation  Identificatienummer.......................... 

                    (In te vullen door onderzoeker) 

 

Op verschillende plaatsen worden u vragen gesteld over de “tegenpartij”. Hiermee bedoelen we degene 

met wie u het conflict heeft gehad dat de aanleiding vormt voor de bemiddeling/mediation.  

Het is ook dit conflict waarover we u verschillende vragen willen stellen.  

Verder verstaan we in dit onderzoek onder bemiddeling/mediation elke vorm van begeleid/professioneel 

contact tussen u en de tegenpartij, of dat nu een (groeps)gesprek, een briefwisseling of een 

pendelbemiddeling is. 

 

Onderdeel 1: Voorbereiding op de bemiddeling 

In het eerste deel van deze vragenlijst wordt u een aantal vragen gesteld over het conflict dat de 

aanleiding vormt voor de bemiddeling/mediation en hoe u de voorbereiding op de 

bemiddeling/mediation tot nu toe heeft ervaren. 

1.1  

 

 

 

1.2 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was dit de eerste keer dat u hoorde van het bestaan van bemiddeling/mediation? 

□ Ja  (Ga door naar vraag 1.4) 

□ Nee 

 

Heeft u in het verleden al eerder deelgenomen aan bemiddeling/mediation? 

□ Ja 

□ Nee (Ga door naar vraag 1.4) 

 

Zo ja, was dat: 

□  Herstelbemiddeling 

□  Arbeidsbemiddeling 

□  Gezinsbemiddeling 

□  Financiële bemiddeling 

□  Anders, namelijk: ……………………………………………………………………………… 
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1.4 

 

Door wie bent u in dit geval gewezen op de mogelijkheid om deel te nemen aan 

bemiddeling/mediation? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Politie 

□ Advocaat 

□ Openbaar ministerie/ Officier van Justitie 

□ Rechter 

□ Bemiddelaar/mediator 

□ Reclassering 

□ Anders, namelijk: ……………………………………………………………………………… 

 

1.5 Heeft de bemiddeling/mediation al plaatsgevonden? 

□ Ja  (Ga door naar vraag 1.10) 

□ Nee 

1.6 Bent u van plan deel te nemen aan de bemiddeling/mediation? 

□ Ja (Ga door naar vraag 1.8) 

□ Nee 

□ Weet ik nog niet (Ga door naar vraag 1.8) 

1.8 

 

 

 

 

1.9 

 

 

 

 

 

Heeft u al contact gehad met de organisatie die de bemiddeling/mediation organiseert? 

□ Ja 

□ Nee (Ga door naar vraag 1.10) 

 

 

Zo ja, wat voor contact was dat? (meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Telefonisch contact 

□ Persoonlijk/face-to-face contact (een gesprek) 

□ Contact via de e-mail of een andere vorm van elektronische communicatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 U heeft bij de vorige vraag aangegeven dat u niet deel gaat nemen aan de 

bemiddeling/mediation, kunt u kort aangeven waarom u hiervan afziet?  

............................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………… 
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1.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11 

Welke informatie heeft u over de bemiddeling/mediation ontvangen? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

Informatie over… 

□ het verloop van de bemiddeling/mediation 

□ de doelen van de bemiddeling/mediation 

□ de mogelijke uitkomsten van de bemiddeling/mediation 

□ de rechten die aan het bemiddelingsproces/mediationproces verbonden zijn 

□ de medewerking van de tegenpartij 

□ anders, namelijk: …………………………………………………………………………… 

 

Kunt u aangeven in hoeverre u het met de volgende stelling eens bent?  

Ik kan volledig zelf bepalen of ik wil deelnemen aan de bemiddeling/mediation: 

□ Geheel oneens 

□ Oneens 

□ Niet eens, niet oneens 

□ Eens 

□ Geheel eens 

 

1.12 Kunt u aangeven in hoeverre u het met de volgende stelling eens bent?  

Het aanbod voor bemiddeling/mediation is mij op het juiste moment gedaan: 

□ Geheel oneens 

□ Oneens 

□ Niet eens, niet oneens 

□ Eens 

□ Geheel eens 

 

 

 

1.13 Wanneer vond het conflict plaats? 

□ Korter dan 1 maand geleden 

□ Tussen de 1 en 3 maanden geleden 

□ Tussen de 3 en 6 maanden geleden 

□ Tussen de 6 en 9 maanden geleden 

□ Tussen de 9 en 12 maanden geleden 

□ Langer dan een jaar geleden 

  

1.14 Kunt u een korte beschrijving geven dit conflict? 

.................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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1.15 

 

 

Kende u de tegenpartij voordat het conflict 

plaatsvond?  

□ Ja 

□ Nee (Ga door naar onderdeel 2) 

 

1.16 

 

Hoe zou u de relatie met de tegenpartij willen omschrijven:  

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Gezinsrelatie 

□ Vriendschapsrelatie 

□ Liefdesrelatie 

□ Seksuele relatie  

□ Werkrelatie  

□ (Vage) kennis 

□ Buren/buurtgenoten 

□ Schoolgenoten 

□ Anders, namelijk ........................................................................................................... 
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Onderdeel 2: Verwachtingen en motieven 

De volgende vragen gaan over de verwachtingen en motieven die u heeft bij de deelname aan de 

bemiddeling/mediation. 

 

2.1     

  

De volgende stellingen gaan over uw motieven voor uw deelname aan de 

bemiddeling/mediation Kunt u aangeven in hoeverre u het met de volgende stellingen 

(geheel) oneens of (geheel) eens bent? 

 

1 

Geheel oneens 

 

2 

Oneens 

3 

Niet eens, Niet 

oneens 

 

4 

Eens 

5 

Geheel eens 

 

 

     
Ik wil deelnemen aan de bemiddeling/mediation omdat… 

 

… ik mijn gevoelens wil uiten 

 

… ik met de tegenpartij wil praten  

 

… ik de tegenpartij wil helpen  

 

… mij werd gevraagd om deel te nemen 

 

… mij werd verteld dat ik deel moest nemen 

 

… ik het gevoel heb dat het mijn plicht is om deel te nemen 

 

… ik eventuele vragen van de tegenpartij wil beantwoorden 

 

… ik wil meebeslissen over hoe het probleem wordt opgelost 

 

… ik de schade van de tegenpartij wil vergoeden 

 

… ik hoop dat mijn deelname een effect heeft op de uitkomst van  

de zaak 

 

… ik spijt wil betuigen aan de tegenpartij  

 

… ik wil dat de tegenpartij begrijpt waarom ik bepaalde dingen 

heb gedaan 

 

 

1   2   3   4   5   

 

1   2   3   4   5   

 

1   2   3   4   5   

 

1   2   3   4   5   

 

1   2   3   4   5   

 

1   2   3   4   5   

 

1   2   3   4   5   

 

1   2   3   4   5   

 

1   2   3   4   5   

 

1   2   3   4   5   

 

 

1   2   3   4   5 

 

1   2   3   4   5  
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2.2 De volgende stellingen gaan over uw verwachtingen over deelname aan de 

bemiddeling/mediation. Kunt u aangeven in hoeverre u het met de volgende stellingen 

(geheel) oneens of (geheel) eens bent? 

 1 

Geheel oneens 

 

2 

Oneens 

3 

Niet eens, niet 

oneens 

 

4 

Eens 

5 

Geheel eens 

 Ik verwacht dat deelname aan de bemiddeling/mediation… 

 

 

… zal helpen bij het herstellen van de schade  

 

… zal helpen bij het vinden van een oplossing  

 

… zal helpen om me beter te voelen  

 

… zal helpen om de tegenpartij zich beter te laten voelen 

 

… zal helpen om me minder schuldig te voelen  

 

… zal helpen om me minder te schamen voor wat is gebeurd 

 

… zal bijdragen aan mijn begrip voor de tegenpartij 

 

 

 

 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… ik wil dat de tegenpartij weet dat ik geen slecht mens ben 

 

… ik persoonlijke problemen wil bespreken die de oorzaak zijn 

geweest van het conflict 

 

 

1   2   3   4   5  

 

1   2   3   4   5      
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2.3 In hoeverre heeft u het idee dat de volgende elementen een rol hebben gespeeld bij 

het ontstaan van het conflict?  

 1 

Heeft geen rol 

gespeeld 

 

2 

Heeft een kleine 

rol gespeeld 

3 

Heeft een rol 

gespeeld 

 

4 

Heeft een grote rol 

gespeeld 

 

 De relatie met mijn partner  

 

De relaties met mijn gezin 

 

De relatie met mijn familie 

 

De relatie met vrienden en kennissen 

 

Het gebruik van drugs 

 

Het gebruik van alcohol 

 

Mijn werksituatie  

 

Mijn financiële situatie 

1     2     3     4      

 

1     2     3     4      

 

1     2     3     4      

 

1     2     3     4      

 

1     2     3     4      

 

1     2     3     4      

 

1     2     3     4      

 

1     2     3     4      

 

 

2.4 

 

 

Heeft u het gevoel dat er naast de bovengenoemde zaken er nog andere elementen 

een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van het conflict? Zo ja, kunt u deze kort 

beschrijven? 

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Onderdeel 3: Gevoelens en gedragingen 

 

We willen u nu een aantal vragen stellen over hoe u zichzelf voelt als u terugdenkt aan het conflict en 

hoe u denkt dat de tegenpartij zich voelt. Er zijn geen goede of foute antwoorden, u kunt zo eerlijk 

mogelijk antwoorden. 

 

3.1 Denk terug aan het conflict dat de aanleiding vormt voor de bemiddeling/mediation. 

Hieronder volgt een aantal stellingen. Geef aan in hoeverre deze gevoelens op u van 

toepassing zijn als u terugdenkt aan het conflict.  

1 

Geheel oneens 

 

2 

Oneens 

3 

Niet eens. Niet 

oneens 

 

4 

Eens 

5 

Geheel eens 

Ik voel me goed over mezelf 

 

Ik wil door de grond zakken en verdwijnen 

 

Ik voel berouw, spijt 

 

Ik voel me de moeite waard, bekwaam 

 

Ik voel me klein 

 

Ik voel spanning over wat ik heb gedaan 

 

Ik voel me bekwaam, nuttig 

 

Ik heb het gevoel dat ik een slecht persoon ben 

 

Ik kan niet ophouden met nadenken over wat ik heb gedaan 

 

Ik voel me trots 

 

Ik voel me vernederd, onteerd 

 

Ik wil mijn excuses aanbieden 

 

Ik voel me goed over wat ik heb gedaan 

 

 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 
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3.2  Denkt u alstublieft na over de ervaringen die de tegenpartij met u heeft gehad tijdens het conflict. 

Geef met getallen tussen de 0 en 10 aan hoe u zich op dit moment voelt over wat de 

tegenpartij heeft meegemaakt.  

 0 (helemaal niet), 5 (met enige mate), 10 (heel erg veel)  

 

1. Schuldig    … 11. Ziek    … 

 

2. Verdrietig    … 12. Goed    … 

 

3. Boos     … 13. Gefrustreerd    … 

    

4. Pijn     … 14. Hoopvol    … 

 

 

5. Genegenheid   … 15. Vertrouwend   … 

 

6. Van streek    … 16. Beschaamd    … 

 

7. Trots     … 17. Vol walging    … 

 

8. Kapot    … 18. Nieuwsgierig   … 

 

9. Hulpeloos     … 19. Geschokt    … 

 

10. Verantwoordelijk   … 

 

 

 

 

 

 

 

Ik voel me waardeloos, machteloos 

 

Ik voel me slecht over wat ik heb gedaan 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 
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3.3  Denkt u alstublieft na over de ervaringen die de tegenpartij mogelijk heeft als gevolg van het 

conflict. Geef met getallen tussen de 0 en 10 aan in welke mate u denkt dat de tegenpartij de 

volgende emoties, gevoelens, gedachten of gedragingen heeft ervaren. 

0 (helemaal niet), 5 (met enige mate), 10 (heel erg veel) 

 

1. Schuldig    … 12. Gespannen    … 

 

2. Verdrietig    … 13. Heeft psychische problemen  … 

 

3. Boos     … 14. Heeft weinig energie  … 

 

4. Nachtmerries    … 15. Heeft de neiging bij problemen … 

                                                                                  de schuld bij zichzelf te leggen  

 

5. Bang voor hechte relaties  … 16. Gevoelens van hulpeloosheid … 

 

 

6. Suïcidale (zelfmoord) gedachten … 17. Maakt ruzie met anderen  … 

  

7. Problemen met werk   … 18. Angstig om alleen te zijn  … 

 

8. Bang om gekwetst te worden  … 19. Heeft verdriet   … 

  

9. Problemen met slapen  … 20. Is van streek   … 

 

10. Gevoelens van eenzaamheid … 21. Schaamt zich   … 

 

11. Teruggetrokken van anderen … 
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3.4 De volgende vragen hebben betrekking op uw algemene oordeel over politie en justitie. 

Kunt u aangeven in hoeverre u het (geheel) oneens of (geheel) eens bent met de volgende 

stellingen? 

 

 1 

Geheel oneens 

2 

Oneens 

3 

Eens 

4 

Geheel eens 

 

  

Ik heb veel respect voor de politie 

 

Over het algemeen zijn politieagenten eerlijk 

 

Ik ben trots op de politie 

 

Ik vind dat iedereen de politie zou moeten steunen 

 

Over het algemeen garanderen de rechtbanken iedereen een eerlijk 

proces 

 

De grondrechten van burgers worden beschermd door de 

rechtbanken 

 

Over het algemeen zijn rechters eerlijk 

 

Beslissingen van de rechtbank zijn bijna altijd eerlijk 

 

 

1       2       3       4 

 

1       2       3       4 

 

1       2       3       4 

 

1       2       3       4 

 

1       2       3       4 

 

 

1       2       3       4 

 

 

1       2       3       4 

 

1       2       3       4 
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3.5 

Hieronder vindt u een aantal stellingen. Waarschijnlijk zult u het met sommige stellingen 

sterk eens zijn terwijl u het met andere sterk oneens bent. Soms zult u zich meer neutraal 

voelen. Lees elke stelling rustig door en geef aan in hoeverre u het persoonlijk oneens of 

eens bent met de stellingen. Omcirkel het nummer dat het beste past bij uw beslissing.  

 

1 

Geheel 

Oneens 

 

2 

Oneens 

3 

Een beetje 

Oneens 

4 

Een beetje 

Eens 

 

5 

Eens 

6 

Geheel Eens 

 

Ik denk dat de wereld in principe een rechtvaardige plek 

is 

 

Ik geloof dat mensen over het algemeen krijgen wat ze 

verdienen 

 

Ik ben ervan overtuigd dat op de lange termijn mensen 

zullen worden gecompenseerd voor het onrecht dat hen 

is aangedaan 

 

Ik ben ervan overtuigd dat uiteindelijk recht altijd 

zegeviert 

 

Ik ben ervan overtuigd dat onrecht op alle gebieden van 

het leven (bv, professioneel, familie, politiek) eerder 

uitzondering dan regel zijn 

 

Ik denk dat mensen eerlijk proberen te zijn bij het maken 

van belangrijke beslissingen 

1    2    3    4    5    6 

 

 

1    2    3    4    5    6    

 

 

1    2    3    4    5    6 

 

 

 

1    2    3    4    5    6    

 

 

1    2    3    4    5    6 

 

 

 

1    2    3    4    5    6   
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Onderdeel 4: Persoonlijke gegevens 

Tot slot willen wij u wat algemene vragen stellen over uzelf. In rapporten over het onderzoek worden 

geen op personen herleidbare gegevens gepresenteerd. Wat de uitkomsten van het onderzoek betreft, 

worden alleen op groepsniveau resultaten beschreven. Dit betekent dat uw anonimiteit volledig 

gegarandeerd kan worden. 

 

4.1 Wat is uw geslacht? 

 

□ Man 

□ Vrouw 

 

4.2 Wat is uw geboortejaar? .  .  .  . 

 

4.3 Wat is uw burgerlijke staat? 

□ alleenstaand                                                    □ getrouwd 

□ thuiswonend (bij ouder(s) / verzorger(s))         □ gescheiden 

□ samenwonend                                                  □ weduwe / weduwnaar 

 

4.4 Wat is de hoogste opleiding die u heeft gevolgd en heeft afgesloten met een diploma? (Kruist 

u a.u.b. slechts 1 hokje aan. Wanneer uw opleiding niet in deze lijst voorkomt, kiest u dan 

degene die hierbij het beste aansluit) 

□ Uitsluitend lagere school 

□ Lager beroepsonderwijs 

□ Middelbaar beroepsonderwijs of MULO of MAVO 

□ Middelbaar algemeen onderwijs (HBS, MMS, HAVO, VWO) 

□ Hoger beroepsonderwijs 

□ Universitair onderwijs 

 

 

Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst. 

Wij zullen na enige tijd nogmaals contact met u opnemen voor het invullen van de volgende 

vragenlijst. 
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Bijlage 2 Vragenlijst slachtoffer T0 

  

  

 

 

Geachte heer/mevrouw,  

 

Voor u ligt een vragenlijst van een onderzoek dat de Universiteit van Tilburg uitvoert. Het Ministerie 

van Veiligheid en Justitie heeft de Universiteit van Tilburg gevraagd bemiddeling/mediation te 

onderzoeken. Omdat u een aanbod heeft gekregen om hieraan deel te nemen, benaderen wij u voor 

dit onderzoek. 

 

In dit onderzoek staan uw eigen belevingen van, en ervaringen met, de bemiddeling/mediation 

centraal. Wij zullen u in deze vragenlijst vragen stellen over uw redenen om hier aan deel te nemen en 

uw verwachtingen van dit proces. Bovendien zal u worden gevraagd hoe u zich voelt over het 

misdrijf/conflict dat de aanleiding vormt voor de bemiddeling/mediation. Gemiddeld zal het invullen van 

deze vragenlijst ongeveer 20 minuten duren.  

 

Voor dit onderzoek is het van belang dat we na enige tijd nogmaals contact met u opnemen om te 

zien hoe u de bemiddeling/mediation heeft ervaren. We benaderen u om deze reden nog twee keer: 

eenmaal een maand nadat de bemiddeling/mediation heeft plaatsgevonden en eenmaal zes maanden 

nadat de bemiddeling/mediation heeft plaatsgevonden. 

 

Wij wijzen u er op dat uw gegevens vertrouwelijk behandeld worden. U kunt op ieder moment uw 

medewerking aan dit onderzoek stopzetten. U hoeft dan niet aan te geven waarom u met het 

onderzoek wilt stoppen.  

 

Voor eventuele vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Irma Cleven (onderzoeker), 

door een e-mail te sturen naar I.W.M.Cleven@uvt.nl. Als u liever telefonisch contact heeft dan kunt u 

op maandag en donderdag tussen 8:30 en 17:00 bellen naar  

tel: 013 – 466 8759. U kunt hier ook terecht voor het doorgeven van wijzigingen in uw 

contactgegevens. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!  

 

Irma Cleven 

Onderzoeker INTERVICT 



135 

 

Vragenlijst Bemiddeling/Mediation     Identificatienummer.........................

       (In te vullen door onderzoeker) 

 

Onder bemiddeling/mediation verstaan we in dit onderzoek elke vorm van begeleid/professioneel contact 

tussen slachtoffers en daders, of dat nu een (groeps)gesprek, een briefwisseling of een pendelbemiddeling is.  

 

Onderdeel 1: Voorbereiding op de bemiddeling/mediation 

In het eerste deel van deze vragenlijst wordt u een aantal vragen gesteld over het misdrijf/conflict dat de 

aanleiding vormt voor de bemiddeling/mediation en hoe u de voorbereiding op de bemiddeling/mediation tot 

nu toe heeft ervaren.  

 

1.1  

 

 

 

1.2 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

1.4 

 

Was dit de eerste keer dat u hoorde van het bestaan van bemiddeling/mediation? 

□ Ja  (Ga door naar vraag 1.4) 

□ Nee 

 

Heeft u in het verleden al eerder deelgenomen aan bemiddeling/mediation? 

□ Ja 

□ Nee (Ga door naar vraag 1.4) 

 

Zo ja, was dat: 

□  Herstelbemiddeling 

□  Arbeidsbemiddeling 

□  Gezinsbemiddeling 

□  Financiële bemiddeling 

□  Anders, namelijk: ……………………………………………………………………………… 

 

Door wie bent u in dit geval gewezen op de mogelijkheid om deel te nemen aan bemiddeling/mediation? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Politie 

□ Advocaat 

□ Openbaar ministerie / Officier van Justitie 

□ Rechter 

□ Slachtofferhulp 

□ Bemiddelaar/mediator  

□ Anders, namelijk: ……………………………………………………………………………… 
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1.5 Heeft de bemiddeling/mediation al plaatsgevonden? 

□ Ja  (Ga door naar vraag 1.10) 

□ Nee 

1.6 Bent u van plan deel te nemen aan de bemiddeling/mediation? 

□ Ja (Ga door naar vraag 1.8) 

□ Nee 

□ Weet ik nog niet (Ga door naar vraag 1.8) 

 

 

 

 

1.8 

 

 

 

 

1.9 

 

 

 

 

Heeft u al contact gehad met de organisatie die de bemiddeling/mediation organiseert? 

□ Ja 

□ Nee (Ga door naar vraag 1.10) 

 

 

Zo ja, wat voor contact was dat? (meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Telefonisch contact 

□ Persoonlijk/face-to-face contact 

□ Contact via de e-mail of een andere vorm van elektronische communicatie 

 

 

1.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke informatie heeft u over de bemiddeling/mediation ontvangen? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

Informatie over… 

□ het verloop van de bemiddeling/mediation 

□ de doelen van de bemiddeling/mediation 

□ de mogelijke uitkomsten van de bemiddeling/mediation 

□ de rechten die aan het bemiddelingsproces/mediationproces verbonden zijn 

□ de medewerking van de dader 

□ anders, namelijk: …………………………………………………………………………… 

 

 

1.7 U heeft bij de vorige vraag aangegeven dat u niet deel gaat nemen aan de 

bemiddeling/mediation, kunt u kort aangeven waarom u hiervan afziet?  

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 
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1.11 

 

Kunt u aangeven in hoeverre u het met de volgende stelling eens bent?  

Ik kan volledig zelf bepalen of ik wil deelnemen aan de bemiddeling/mediation. 

□ Geheel oneens 

□ Oneens 

□ Niet eens, niet oneens 

□ Eens 

□ Geheel eens 

 

1.12 Kunt u aangeven in hoeverre u het met de volgende stelling eens bent?  

Het aanbod voor bemiddeling/mediation is mij op het juiste moment gedaan. 

□ Geheel oneens 

□ Oneens 

□ Niet eens, niet oneens 

□ Eens 

□ Geheel eens 
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Onderdeel: 2 Delictgegevens 

De volgende vragen gaan over het misdrijf/conflict dat heeft plaatsgevonden. 

 

2.1 Wanneer vond het misdrijf/conflict plaats?  

□ Korter dan 1 maand geleden 

□ Tussen de 1 en 3 maanden geleden 

□ Tussen de 3 en 6 maanden geleden 

□ Tussen de 6 en 9 maanden geleden 

□ Tussen de 9 en 12 maanden geleden 

□ Langer dan een jaar geleden 

 

2.2 Kunt u een korte beschrijving geven van het conflict/misdrijf waarvoor u in bemiddeling/mediation 

gaat? 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

2.3 Kenden de dader(s) en u elkaar voordat het 

misdrijf/conflict plaatsvond? (Indien het 

misdrijf/conflict is gepleegd door meerdere 

personen en u kent minimaal 1 van deze 

daders, vult u bij deze vraag dan JA in) 

 

□ Ja     

□ Nee  (Ga door naar vraag 2.5) 

 

2.4 De relatie tussen de dader(s) en u is/was het best te omschrijven als: (Meerdere antwoorden zijn 

mogelijk) 

□ Gezinsrelatie 

□ Vriendschapsrelatie 

□ Liefdesrelatie 

□ Seksuele relatie  

□ Werkrelatie  

□ (Vage) kennis 

□ Buren/buurtgenoten 

□ Schoolgenoten 

□ Anders, namelijk ........................................................................................................... 
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2.5 Bent u eerder slachtoffer geweest van een 

zelfde type misdrijf/conflict? (Met een 

zelfde type misdrijf/conflict wordt in deze 

vraag bedoeld: hetzelfde misdrijf/conflict 

dat u eerder heeft ingevuld bij vraag 2.2) 

□ Ja     

□ Nee  

 

 

2.6 

 

Bent u eerder slachtoffer geweest van een 

ander type misdrijf/conflict? (Met een 

ander type misdrijf/conflict wordt in deze 

vraag bedoeld: een ander misdrijf/conflict 

dan dat u eerder heeft ingevuld bij vraag 

2.2) 

 

 

□ Ja     

□ Nee (Ga door naar onderdeel 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 U heeft bij de vorige vraag ingevuld eerder slachtoffer te zijn geweest van een ander type 

misdrijf/conflict. Kunt u hiervan een korte beschrijving geven? 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
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Onderdeel 3: Verwachtingen en motieven 
De volgende vragen gaan over de verwachtingen en motieven die u heeft bij de deelname aan de 

bemiddeling/mediation. 

 

3.1  

  

 

 

De volgende stellingen gaan over uw motieven voor uw deelname aan de bemiddeling/mediation. 

Kunt u aangeven in hoeverre u het met de volgende stellingen (geheel) oneens of (geheel) eens 

bent? 

 

1 

Geheel oneens 

 

2 

Oneens 

3 

Niet eens, Niet 

oneens 

 

4 

Eens 

5 

Geheel eens 

 

 

     

 

Ik wil deelnemen aan de bemiddeling/mediation omdat.. 

 

 

… ik mijn gevoelens wil uiten  

 

… ik met de dader wil praten 

 

… ik de dader  wil helpen 

 

… mij werd gevraagd om deel te nemen 

 

… mij werd verteld dat ik deel moest nemen 

 

… ik het gevoel heb dat het mijn plicht is om deel te nemen 

 

… ik van de dader antwoord op een aantal vragen wil 

 

… ik wil meebeslissen over hoe het probleem wordt opgelost 

 

… ik wil dat de dader de schade die hij/zij heeft toegebracht 

terugbetaalt 

 

… ik hoop dat mijn deelname een effect heeft op de uitkomst van de 

zaak  

 

… ik wil dat de dader zijn spijt betuigt  

 

 

 

 

 

1   2   3   4   5   

 

1   2   3   4   5   

 

1   2   3   4   5   

 

1   2   3   4   5   

 

1   2   3   4   5   

 

1   2   3   4   5   

 

1   2   3   4   5   

 

1   2   3   4   5   

 

1   2   3   4   5   

 

 

1   2   3   4   5   

 

 

1   2   3   4   5   
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… ik wil voorkomen dat de dader nogmaals een zelfde soort misdaad 

begaat 

1   2   3   4   5   

 

 

 

3.2 

 

De volgende stellingen gaan over uw verwachtingen over de gevolgen van deelname aan 

bemiddeling/mediation. Kunt u aangeven in hoeverre u het met de volgende stellingen 

(geheel) oneens of (geheel) eens bent? 

 1 

Geheel oneens 

 

2 

Oneens 

3 

Niet eens, niet 

oneens 

 

4 

Eens 

5 

Geheel eens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik verwacht dat deelname aan de bemiddeling/mediation… 

 

… zal helpen bij het herstellen van de schade  

 

… zal helpen bij het vinden van een oplossing  

 

… zal helpen om me beter te voelen  

 

… zal helpen om me minder boos te voelen  

 

… zal helpen om me minder angstig te voelen  

 

… zal bijdragen aan mijn begrip voor de dader 

 

… zal helpen bij het herwinnen van een gevoel van controle  

     over de situatie 

 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 
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Onderdeel 4: Gevoelens en gedragingen 

 

We willen u nu een aantal vragen stellen over uw gedachten en gevoelens over het misdrijf/conflict waarvoor u 

bent uitgenodigd om deel te nemen aan bemiddeling/mediation. Waar er over het ‘misdrijf/conflict’ wordt 

gesproken kunt u dus steeds dit voorval in gedachten nemen. 

 

4.1 Kunt u aangeven in hoeverre u het met de volgende stellingen (geheel) oneens of (geheel) 

eens bent? 

 

 1 

Geheel oneens 

 

2 

Oneens 

3 

Niet eens, 

Niet oneens 

 

4 

Eens 

5 

Geheel eens 

 De invloed van het misdrijf/conflict zal me lange tijd beïnvloeden maar 

er zijn dingen die ik kan doen om het effect hiervan te beperken 

 

Ik heb het gevoel dat ik niet veel kan doen om mezelf beter te voelen 

 

Ik weet wat ik moet doen om over het misdrijf/conflict heen te komen 

 

Ik heb er vertrouwen in dat ik er over heen kan komen als ik er aan 

werk 

 

Ik heb het gevoel dat ik mijn herstelproces onder controle heb 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 
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Leest u a.u.b. elke vraag aandachtig door en kies het antwoord dat het beste weergeeft hoe u zich 

gedurende de afgelopen week gevoeld heeft. Denk niet te lang na. Uw eerste reactie is 

waarschijnlijk de meest nauwkeurige. 

 Ik voel me gespannen 

 

 

 

Ik heb een angstig gevoel alsof er iets vreselijks gaat 

gebeuren 

 

 

Ik maak me zorgen 

 

 

 

Ik kan me ontspannen 

 

 

 

Ik heb een angstig, gespannen gevoel in mijn buik 

 

 

 

Ik voel me onrustig 

 

 

 

Ik raak plotseling in paniek 

 

□ Bijna altijd 

□ Vaak 

□ Soms 

□ Nooit 

 

□ Zeer zeker 

□ Zeker 

□ Een beetje 

□ Helemaal niet 

 

□ Heel vaak 

□ Vaak 

□ Niet zo vaak 

□ Heel soms 

 

□ Altijd 

□ Meestal 

□ Af en toe 

□ Nooit 

 

□ Nooit 

□ Soms 

□ Vrij vaak 

□ Heel vaak 

 

□ Inderdaad, zeer vaak 

□ Tamelijk vaak 

□ Soms 

□ Nooit 

 

□ Inderdaad, zeer vaak 

□ Tamelijk vaak 

□ Soms 

□ Nooit 



144 

 

4.3 Hieronder vindt u verschillende reacties, die kunnen voorkomen na het meemaken van een 

heftige gebeurtenis. Met de heftige gebeurtenis wordt in dit geval het misdrijf/conflict 

bedoeld. Deze vragen gaan over uw persoonlijke reacties naar aanleiding van het 

misdrijf/conflict dat u is overkomen. 

 

Graag willen wij weten of u elk van de onderstaande reacties in de afgelopen week ten 

minste 2 keer hebt meegemaakt.  

  

 

 

 

 

Onplezierige gedachten of herinneringen over de gebeurtenis 

die in u opkwamen tegen uw wil in 

 

Onplezierige dromen over de gebeurtenis   

  

Uzelf gedragen of voelen alsof u de gebeurtenis opnieuw 

beleeft  

 

Uzelf van streek voelen door herinneringen aan de 

gebeurtenis 

 

Lichamelijke reacties (zoals verhoogde hartslag, 

maagklachten, zweten, duizeligheid) wanneer u wordt 

herinnerd aan de gebeurtenis   

 

Problemen met in slaap vallen of doorslapen  

  

Prikkelbaarheid of woede-uitbarstingen   

  

Concentratieproblemen     

   

Meer bewust van mogelijk gevaar voor uzelf en andere  

 

Gespannen zijn door of schrikken van iets onverwachts 

(2 keer of 

vaker in de 

afgelopen 

week) 

 

Ja  

 

 

Ja 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

        Ja 

 

 Ja 

(Minder dan 

2 keer in de 

afgelopen 

week) 

 

Nee  

 

 

Nee 

 

Nee 

 

 

Nee 

 

 

Nee 

 

 

 

Nee 

 

Nee 

 

Nee 

 

Nee 

 

Nee 
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4.4 De volgende vragen hebben betrekking op de manier waarop u omgaat met de gevolgen van 

het conflict/misdrijf. Met de schokkende gebeurtenis wordt in dit geval het misdrijf/conflict 

bedoeld. Kunt u bij elke stelling op een schaal van 1 tot 7 aangeven met welke mate u zich 

in staat voelt om te gaan met de onderstaande stellingen? 

 

1 

Ik ben daar 

volstrekt niet 

toe in staat 

 

2 3 4 

Ik ben daar 

redelijk toe in 

staat 

 

5 

 

6  7 

Ik ben daar 

volledig toe in 

staat 

Omgaan met de invloed die de schokkende gebeurtenis op 

mijn leven heeft gehad 

 

Mijn normale leven weer oppakken 

 

Gesprekken voeren over de schokkende gebeurtenis 

 

Omgaan met beangstigende beelden of dromen over de 

schokkende gebeurtenis 

 

Optimistisch zijn sinds de schokkende gebeurtenis 

 

Hulp zoeken bij anderen vanwege het gebeurde 

 

Emotioneel sterk zijn 

1    2    3    4    5    6   7 

 

 

1    2    3    4    5    6   7 

 

1    2    3    4    5    6   7 

 

1    2    3    4    5    6   7 

 

1    2    3    4    5    6   7 

 

1    2    3    4    5    6   7 

 

1    2    3    4    5    6   7 
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4.5 Onderstaande stellingen hebben betrekking op uw gevoelens en gedrag in de afgelopen twee 

weken. Kunt u aangeven in hoeverre de volgende stellingen voor u opgaan?  

 0 

Klopt 

helemaal 

niet 

1 2 3 4 

Neutaal 

5 6 7 8 

Klopt 

helemaal 

  

Ik merk bij mezelf vaak op dat ik boos word op mensen of situaties 

 

Wanneer ik boos word, word ik echt kwaad 

 

Wanneer ik boos word, blijf ik boos 

 

Wanneer ik boos word op iemand, wil ik die persoon slaan of in 

elkaar rammen 

 

Mijn boosheid belemmert mijn vermogen om mijn werk te doen 

 

Mijn boosheid belemmert dat ik met mensen kan opschieten zoals ik 

dat zou willen 

 

Mijn boosheid heeft een slecht effect gehad op mijn gezondheid 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8 

 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8 

 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8 
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4.6 

 

 

 

Onderstaande stellingen hebben betrekking op de persoon die het misdrijf/conflict heeft 

gepleegd. Kunt u aangeven in hoeverre u het (geheel) oneens of (geheel) eens bent met de 

volgende stellingen? 

1 

Geheel oneens 

2 

Oneens 

3 

Niet eens,  

niet oneens 

4 

Eens  

5 

Geheel eens 

Ook al heeft hij/zij mij pijn gedaan, ik heb goede hoop voor 

hem/haar 

 

Ik zet het hem/haar betaald 

 

Ik vergeef hem/haar voor wat hij/zij mij heeft aangedaan 

 

Ik wil dat hij/zij ervoor zal boeten 

 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 
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4.7 De volgende vragen hebben betrekking op uw algemene oordeel over politie en justitie. Kunt 

u aangeven in hoeverre u het (geheel) oneens of (geheel) eens bent met de volgende 

stellingen? 

 1 

Geheel oneens 

2 

Oneens 

3 

Eens 

4 

Geheel eens 

 

 Ik heb veel respect voor de politie 

 

Over het algemeen zijn politieagenten eerlijk 

 

Ik ben trots op de politie 

 

Ik vind dat iedereen de politie zou moeten steunen 

 

Over het algemeen garanderen de rechtbanken iedereen een 

eerlijk proces 

 

De grondrechten van burgers worden beschermd door de 

rechtbanken 

 

Over het algemeen zijn rechters eerlijk 

 

Beslissingen van de rechtbank zijn bijna altijd eerlijk 

1       2       3       4 

 

1       2       3       4 

 

1       2       3       4 

 

1       2       3       4 

 

1       2       3       4 

 

 

1       2       3       4 

 

 

1       2       3       4 

 

1       2       3       4 
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4.8 Hieronder vindt u een aantal stellingen. Waarschijnlijk zult u het met sommige stellingen 

sterk eens zijn terwijl u het met andere sterk oneens bent. Soms zult u zich meer neutraal 

voelen. Lees elke stelling rustig door en geef aan in hoeverre u het persoonlijk oneens of 

eens bent met de stellingen. Omcirkel het nummer dat het beste past bij uw beslissing.  

 

1 

Geheel 

oneens 

 

2 

Oneens 

3 

Een beetje 

oneens 

4 

Een beetje eens 

 

5 

Eens 

6 

Geheel eens 

 

Ik denk dat de wereld in principe een rechtvaardige plek is 

 

Ik geloof dat mensen over het algemeen krijgen wat ze 

verdienen 

 

Ik ben ervan overtuigd dat op de lange termijn mensen zullen 

worden gecompenseerd voor het onrecht dat hen is 

aangedaan 

 

Ik ben ervan overtuigd dat uiteindelijk recht altijd zegeviert 

 

Ik ben ervan overtuigd dat onrecht op alle gebieden van het 

leven (bv, professioneel, familie, politiek) eerder uitzondering 

dan regel zijn 

 

Ik denk dat mensen eerlijk proberen te zijn bij het maken van 

belangrijke beslissingen 

1    2    3    4    5    6 

 

1    2    3    4    5    6    

 

 

1    2    3    4    5    6 

 

 

 

1    2    3    4    5    6    

 

1    2    3    4    5    6 

 

 

 

1    2    3    4    5    6   
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Onderdeel 5: Persoonlijke gegevens 

Tot slot willen wij u wat algemene vragen stellen over uzelf. In rapporten over het onderzoek worden geen op 

personen herleidbare gegevens gepresenteerd. Wat de uitkomsten van het onderzoek betreft, worden alleen op 

groepsniveau resultaten beschreven. Dit betekent dat uw anonimiteit volledig gegarandeerd kan worden. 

 

5.1 Wat is uw geslacht? 

 

□ Man 

□ Vrouw 

 

5.2 Wat is uw geboortejaar? .  .  .  . 

 

   

5.3 Wat is uw burgerlijke staat? 

□ alleenstaand                                                    □ getrouwd 

□ thuiswonend (bij ouder(s) / verzorger(s))              □ gescheiden 

□ samenwonend                                                            □ weduwe / weduwnaar 

 

5.4 Wat is de hoogste opleiding die u heeft gevolgd en heeft afgesloten met een diploma? (Kruist u a.u.b. 

slechts 1 hokje aan. Wanneer uw opleiding niet in deze lijst voorkomt, kiest u dan degene die hierbij 

het beste aansluit) 

□ uitsluitend lagere school 

□ lager beroepsonderwijs 

□ middelbaar beroepsonderwijs of MULO of MAVO 

□ middelbaar algemeen onderwijs (HBS, MMS, HAVO, VWO) 

□ hoger beroepsonderwijs 

□ universitair onderwijs 

 

 

Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst. 

Wij zullen na enige tijd nogmaals contact met u opnemen voor het invullen van de volgende vragenlijst. 
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 Bijlage 3 Vragenlijst dader T1 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Enige tijd geleden heeft u voor een onderzoek naar bemiddeling/mediation de eerste vragenlijst 

ingevuld. In deze tweede vragenlijst staan uw eigen beleving van, en ervaringen met, de 

bemiddeling/mediation centraal. Gemiddeld zal het invullen hiervan ongeveer 15 minuten duren. 

 

Verder willen wij u er nogmaals op wijzen dat we uw gegevens vertrouwelijk behandelen. U kunt op 

ieder moment uw medewerking aan dit onderzoek stopzetten. U hoeft dan niet aan te geven waarom 

u met het onderzoek wilt stoppen.  

 

Over vijf maanden nemen wij een laatste keer contact met u op, om te kijken hoe u terugkijkt op uw 

deelname aan de bemiddeling/mediation.  

 

Voor eventuele vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Irma Cleven (onderzoeker), 

door een e-mail te sturen naar I.W.M.Cleven@uvt.nl. Als u liever telefonisch contact heeft dan kunt u 

op maandag en donderdag tussen 8:30 en 17:00 bellen naar  

tel: 013 – 466 8759. U kunt hier ook terecht voor het doorgeven van wijzigingen in uw 

contactgegevens. 

 

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!  

 

 

Irma Cleven 

Onderzoeker INTERVICT 
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Vragenlijst Bemiddeling/Mediation     Identificatienummer.......................... 

        (In te vullen door onderzoeker) 

 

Op verschillende plaatsen worden u vragen gesteld over de “tegenpartij”. Hiermee bedoelen we degene met wie 

u het conflict heeft gehad dat de aanleiding vormt voor de bemiddeling/mediation.  

Het is ook dit conflict waarover we u verschillende vragen willen stellen.  

Verder verstaan we in dit onderzoek onder bemiddeling/mediation elke vorm van begeleid/professioneel contact 

tussen u en de tegenpartij, of dat nu een (groeps)gesprek, een briefwisseling of een pendelbemiddeling is 

geweest. 

Onderdeel 1: Ervaringen met de bemiddeling/mediation 

 

De volgende vragen hebben betrekking op de inhoud van de bemiddeling/mediation en op uw ervaringen met 

de bemiddeling/mediation.  

1.1 Heeft u de tegenpartij tijdens de bemiddeling/mediation ontmoet? 

□ Nee (Ga door naar vraag 1.10) 

□ Ja 

1.2 Zo ja, heeft u eerst contact gehad met de bemiddelaar/mediator, voordat u de tegenpartij tijdens de 

bemiddeling/mediation ontmoette? 

□ Nee (Ga door naar vraag 1.6) 

□ Ja 

1.3 Was dit contact met de bemiddelaar/mediator:  

□ Alleen telefonisch (Ga door naar vraag 1.6) 

□ Alleen contact via de e-mail of een andere vorm van elektronische communicatie (Ga door 

naar vraag 1.6) 

□ Alleen persoonlijk/face-to-face 

□ Zowel telefonisch/per e-mail als persoonlijk/face-to-face 

□ Anders, namelijk …………………………………………………………………. 

  

1.4 Hoe vaak heeft u persoonlijk/face-to-face contact gehad met de bemiddelaar/mediator voordat 

u de tegenpartij tijdens de bemiddeling/mediation ontmoette? 

□ 1 keer 

□ 2 keer 

□ 3 keer of meer 
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1.5 Waar vond de eerste ontmoeting met de bemiddelaar/mediator plaats? 

□ Bij de bemiddelingsservice 

□ Bij u thuis 

□ Het locale, culturele centrum 

□ Het politiebureau 

□ De rechtbank 

□ Anders, namelijk ………………………………………………………………….. 

 

1.6 Hoeveel bemiddelaars/mediators waren er aanwezig tijdens de bemiddeling/mediation? 

□ 1 

□ Meer dan 1 

 

1.7 

 

 

 

 

 

1.8 

Hoelang duurde de bemiddeling/mediation met de tegenpartij? U kunt de duur bij benadering 

schatten. 

□ Minder dan 30 minuten 

□ Tussen de 30 en 60 minuten 

□ Langer dan 60 minuten 

 

Wat vond u van de duur van de bemiddeling/mediation? 

□ Precies lang genoeg 

□ Te lang 

□ Te kort 

 

1.9 

 

Waren er tijdens de bemiddeling/mediation personen uit uw sociale omgeving aanwezig 

(vrienden, familie etc.)? 

□ Ja 

□ Nee 

 

1.10 

 

 

 

 

 

 

Indien u de tegenpartij tijdens de bemiddeling/mediation niet persoonlijk heeft ontmoet, 

was dit dan uw beslissing? 

□ Nee 

□ Ja (Ga door naar vraag 1.12)  

□ Ik heb de tegenpartij wel ontmoet (Ga door naar vraag 1.13) 
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1.11 

 

 

 

 

 

1.12 

Zo nee, wiens beslissing was dit? 

□ Tegenpartij 

□ Familie, vrienden  

□ Bemiddelaar/mediator 

□ Anders, namelijk …………………………………………………………………. 

 

Had u, achteraf gezien, de tegenpartij willen ontmoeten? 

□ Nee 

□ Ja 

 

1.13 Zijn tijdens de bemiddeling/mediation de volgende onderwerpen aan bod gekomen? 

 

 Feiten over het conflict 

       

Persoonlijke en sociale gevolgen voor u  

(bv. schuldgevoelens die u heeft door het conflict) 

 

Persoonlijke en sociale gevolgen voor de tegenpartij  

(bv. geleden leed van de tegenpartij door het conflict) 

    

Juridische gevolgen (bv. hoogte van straf) 

 

Financiële schadevergoeding 

Ja 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

Ja 

Nee  

 

Nee 

 

 

Nee 

 

 

Nee 

 

Nee 

 

 

 

 

 

 

 

1.14 

 

 

Heeft het bemiddelingsproces/mediationproces geresulteerd in een overeenkomst? 

□ Nee (Ga door naar vraag 1.18) 

□ Ja 

 Andere vormen van compensatie, namelijk:  

.......................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………... 

Anders, namelijk: 

.......................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………... 
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1.15 

 

 

 

1.16 

Zo ja, was dit een schriftelijke overeenkomst? 

□ Nee (Ga door naar vraag 1.18) 

□ Ja 

 

Kwamen de volgende elementen hierin voor? (meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Financiële schadevergoeding 

□ Een andere vorm van compensatie, namelijk………………………………. 

□ Een schuldbetuiging 

□ Een uitleg over het conflict 

□ Een belofte van u aan de tegenpartij (volgen van een opleiding, therapie, etc.) 

    Namelijk:……………………………….. 

□ Een afspraak over toekomstige ontmoetingen met de tegenpartij (bijv. op straat, in  

uitgaansgelegenheden etc.) 

    Namelijk:……………………………………………………………………………….. 

□ Een suggestie over de juridische afhandeling van de zaak 

 

1.17 Hieronder volgt een aantal stellingen over de overeenkomst die gemaakt is tijdens de 

bemiddeling/mediation. Kunt u aangeven in hoeverre u het met de volgende stellingen (geheel) 

oneens of (geheel) eens bent?  

 1 

Geheel oneens 

 

2 

Oneens 

3 

Niet eens, niet 

oneens 

4 

Eens 

5 

Geheel eens 

 Ik begrijp de overeenkomst volledig  

 

De inhoud van de overeenkomst komt overeen met mijn 

wensen 

 

De overeenkomst is eerlijk 

 

Ik ben tevreden met de overeenkomst  

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 
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1.18  

We willen u nu vragen om uw oordeel te geven over het verloop van de bemiddeling/mediation. 

Kunt u aangeven in hoeverre u het (geheel) oneens of (geheel) eens bent met de volgende 

stellingen? 

 1 

Geheel oneens 

2 

Oneens 

3 

Niet eens, niet 

oneens 

4 

Eens 

5 

Geheel eens 

 Ik heb vooraf voldoende informatie gekregen over de 

bemiddeling/mediation 

 

De bemiddelaar/mediator was objectief 

 

De bemiddelaar/mediator bood voldoende steun tijdens de 

bemiddeling/mediation 

 

Ik begreep volkomen wat er gebeurde tijdens de 

bemiddeling/mediation 

 

De dingen die ik verteld heb tijdens de bemiddeling/mediation zullen 

vertrouwelijk blijven 

 

Er werd voldoende naar mijn mening geluisterd tijdens de 

bemiddeling/mediation 

 

Ik werd met respect behandeld tijdens de bemiddeling/mediation 

 

Er was voldoende tijd beschikbaar voor de bemiddeling/mediation  

 

Ik ben goed voorgelicht over de mogelijkheden en inhoud van de 

bemiddeling/mediation.  

 

De bemiddelaar/mediator hield goed rekening met mijn wensen 

 

De bemiddeling/mediation sloot aan bij mijn verwachtingen 

 

Door de bemiddeling/mediation heb ik meer inzicht gekregen in de 

gevolgen van het conflict voor de tegenpartij 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4    5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 
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Ik heb uit kunnen leggen waarom ik bepaalde dingen heb gedaan 

Ik voel me door de bemiddeling/mediation beter over mijzelf als 

persoon 

 

Ik heb het gevoel dat ik de tegenpartij heb kunnen helpen  

 

Ik heb eventuele vragen van de tegenpartij kunnen beantwoorden 

 

Ik heb mee kunnen beslissen over hoe het probleem zal worden 

opgelost 

 

Ik heb aangeboden de schade van de tegenpartij te vergoeden 

 

Ik heb spijt betuigd aan de tegenpartij 

 

De tegenpartij begrijpt nu beter waarom ik bepaalde dingen heb 

gedaan 

 

Mijn deelname heeft een effect gehad op de zaak 

 

1     2     3     4     5 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 
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1.19 De volgende vraag heeft betrekking op inhoud van de bemiddeling/mediation.  Kunt 

u aangeven in hoeverre u het (geheel) oneens of (geheel) eens bent met de 

volgende stellingen?  

1 

Geheel Oneens  

2 

Oneens 

3 

Eens 

 

4 

Helemaal Eens 

 

 

Ik heb door de bemiddeling/mediation geleerd dat er mensen 

zijn die om mij geven  

 

Mensen hebben tijdens de bemiddeling/mediation positieve 

eigenschappen van mij besproken  

 

Aan het einde van de bemiddeling/mediation hebben 

mensen uitgesproken dat ze mij vergeven 

 

Er waren mensen bij de bemiddeling/mediation die zeiden 

dat ik mijn les heb geleerd 

 

Mensen hebben mij bij de bemiddeling/mediation verteld dat 

het niet bij mijn persoonlijkheid past om slechte dingen te 

doen 

 

Ik werd tijdens de bemiddeling/mediation behandeld alsof ik 

in de toekomst nogmaals een dergelijk conflict zou 

veroorzaken 

 

Mensen hebben zich tijdens de bemiddeling/mediation 

negatief uitgelaten over mij als persoon 

 

Ik werd tijdens de bemiddeling/mediation behandeld alsof ik 

een crimineel ben 

 

Ik werd tijdens de bemiddeling/mediation behandeld alsof ik 

een slecht mens ben 

 

Mensen hebben zich tijdens de bemiddeling/mediation 

negatief uitgelaten over het conflict 

1     2     3     4     

 

 

1     2     3     4 

 

 

1     2     3     4   

 

 

1     2     3     4     

 

 

1     2     3     4    

 

 

 

1     2     3     4     

 

 

 

1     2     3     4     

 

 

1     2     3     4    

 

 

1     2     3     4  

 

 

1     2     3     4      
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1.20 Hoe tevreden bent u over de manier waarop de bemiddeling/mediation is verlopen? 

 1 

Zeer 

ontevreden 

 

2 

Ontevreden 

3 

Enigszins 

ontevreden 

4 

Niet 

ontevreden, 

niet 

tevreden 

5 

Enigszins 

tevreden 

6 

Tevreden 

7 

Zeer 

tevreden 

 

1.21 Hoe tevreden bent u met de uitkomst van de bemiddeling/mediation? 

 1 

Zeer 

ontevreden 

 

2 

Ontevreden 

3 

Enigszins 

ontevreden 

4 

Niet 

ontevreden, 

niet 

tevreden 

5 

Enigszins 

tevreden 

6 

Tevreden 

7 

Zeer 

tevreden 

8 

ONBEKEND 

 

1.22 Kunt u op basis van uw ervaringen met de bemiddeling/mediation een (algemeen) 

rapportcijfer (van 1 tot 10) geven hierover? (waarbij 1= zeer laag en 10= zeer hoog)  

Cijfer.............................................  
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Onderdeel 2: Gevoelens en gedragingen 

 

We willen u nu een aantal vragen stellen over hoe u zichzelf voelt als u terugdenkt aan het conflict en hoe u 

denkt dat de tegenpartij zich voelt. Er zijn geen goede of foute antwoorden, u kunt zo eerlijk mogelijk 

antwoorden. 

 

2.1 Denk terug aan het conflict dat de aanleiding vormt voor de bemiddeling/mediation. 

Hieronder volgt een aantal stellingen. Geef aan in hoeverre deze gevoelens op u van toepassing zijn als 

u terugdenkt aan het conflict.  

1 

Geheel oneens 

 

2 

Oneens 

3 

Niet eens. Niet 

oneens 

 

4 

Eens 

5 

Geheel eens 

 

Ik voel me goed over mezelf 

 

Ik wil door de grond zakken en verdwijnen 

 

Ik voel berouw, spijt 

 

Ik voel me de moeite waard, bekwaam 

 

Ik voel me klein 

 

Ik voel spanning over wat ik heb gedaan 

 

Ik voel me bekwaam, nuttig 

 

Ik heb het gevoel dat ik een slecht persoon ben 

 

Ik kan niet ophouden met nadenken over wat ik heb gedaan 

 

Ik voel me trots 

 

Ik voel me vernederd, onteerd 

 

Ik wil mijn excuses aanbieden 

 

Ik voel me goed over wat ik heb gedaan 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 
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2.2  Denkt u alstublieft na over de ervaringen die de tegenpartij met u heeft gehad tijdens het conflict. Geef 

met getallen tussen de 0 en 10 aan hoe u zich op dit moment voelt over wat de tegenpartij heeft 

meegemaakt. 

 0 (helemaal niet), 5 (met enige mate), 10 (heel erg veel)  

 

1. Schuldig    … 11. Ziek     … 

 

2. Verdrietig    … 12. Goed    … 

 

3. Boos     … 13. Gefrustreerd     … 

    

4. Pijn     … 14. Hoopvol    … 

 

 

5. Genegenheid    … 15. Vertrouwend    … 

  

6. Van streek    … 16. Beschaamd    … 

 

7. Trots     … 17. Vol walging    … 

 

8. Kapot     … 18. Nieuwsgierig    … 

 

9. Hulpeloos     … 19. Geschokt    … 

 

10. Verantwoordelijk   … 

 

 

 

 

 

Ik voel me waardeloos, machteloos 

 

Ik voel me slecht over wat ik heb gedaan 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 
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2.3  Denkt u alstublieft na over de ervaringen die de tegenpartij mogelijk heeft als gevolg van het conflict. 

Geef met getallen tussen de 0 en 10 aan in welke mate u denkt dat de tegenpartij de volgende emoties, 

gevoelens, gedachten of gedragingen heeft ervaren. 

0 (helemaal niet), 5 (met enige mate), 10 (heel erg veel) 

 

1. Schuldig    … 12. Gespannen    … 

 

2. Verdrietig    … 13. Heeft psychische problemen   … 

 

3. Boos     … 14. Heeft weinig energie   … 

 

4. Nachtmerries    … 15. Heeft de neiging bij problemen  … 

                                                                                   de schuld bij zichzelf te leggen  

 

5. Bang voor hechte relaties  … 16. Gevoelens van hulpeloosheid  … 

 

 

6. Suïcidale (zelfmoord) gedachten  … 17. Maakt ruzie met anderen  … 

  

7. Problemen met werk   … 18. Angstig om alleen te zijn  … 

 

8. Bang om gekwetst te worden  … 19. Heeft verdriet   … 

  

9. Problemen met slapen   … 20. Is van streek    … 

 

10. Gevoelens van eenzaamheid  … 21. Schaamt zich    … 

 

11. Teruggetrokken van anderen  … 
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2.4 De volgende vragen hebben betrekking op uw algemene oordeel over politie en justitie. Kunt u 

aangeven in hoeverre u het (geheel) oneens of (geheel) eens bent met de volgende stellingen? 

 

 1 

Geheel oneens 

2 

Oneens 

3 

Eens 

4 

Geheel eens 

 

 

 Ik heb veel respect voor de politie 

 

Over het algemeen zijn politieagenten eerlijk 

 

Ik ben trots op de politie 

 

Ik vind dat iedereen de politie zou moeten steunen 

 

Over het algemeen garanderen de rechtbanken iedereen een eerlijk 

proces 

 

De grondrechten van burgers worden beschermd door de rechtbanken 

 

Over het algemeen zijn rechters eerlijk 

 

Beslissingen van de rechtbank zijn bijna altijd eerlijk 

 

1       2       3       4 

 

1       2       3       4 

 

1       2       3       4 

 

1       2       3       4 

 

1       2       3       4 

 

 

1       2       3       4 

 

1       2       3       4 

 

1       2       3       4 
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2.5 Hieronder staan 11 stellingen over positieve veranderingen die deelnemers kunnen ervaren door 

de deelname aan de bemiddeling/mediation. Geeft u a.u.b. voor elk van deze stellingen aan in 

welke mate deze op u van toepassing is. 

 0 

Niet ervaren 

 

1 

Een heel klein 

beetje ervaren 

2 

Een klein beetje 

ervaren 

 

3 

Enigszins 

ervaren 

4 

In sterke mate 

ervaren 

5 

In zeer sterke 

mate ervaren 

 Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen 

 

Ik ben me er meer van bewust dat ik op mensen kan rekenen  

in moeilijke tijden 

 

Ik voel me sterker met andere mensen verbonden 

 

Ik vind het nu makkelijker om mijn gevoelens te tonen 

 

Ik weet beter dan voorheen dat ik moeilijkheden aan kan 

 

Ik ben meer dan voorheen in staat te accepteren dat dingen gaan zoals 

ze gaan 

 

Ik voel meer medeleven voor anderen 

 

Ik steek meer energie in mijn relaties 

 

Ik ben erachter gekomen dat ik sterker ben dan ik dacht 

 

Ik heb echt ervaren hoe geweldig mensen kunnen zijn 

 

Ik kan beter accepteren dat ik andere mensen nodig heb 

0    1    2    3    4    5 

 

0    1    2    3    4    5 

 

 

0    1    2    3    4    5 

 

0    1    2    3    4    5 

 

0    1    2    3    4    5 

 

0    1    2    3    4    5 

 

 

0    1    2    3    4    5 

 

0    1    2    3    4    5 

 

0    1    2    3    4    5 

 

0    1    2    3    4    5 

 

0    1    2    3    4    5 
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Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst. 

Wij zullen na enige tijd nogmaals contact met u opnemen voor het invullen van de laatste vragenlijst. 

 

 

 

 

2.6 Hieronder vindt u een aantal stellingen. Waarschijnlijk zult u het met sommige stellingen 

sterk eens zijn terwijl u het met andere sterk oneens bent. Soms zult u zich meer neutraal 

voelen. Lees elke stelling rustig door en geef aan in hoeverre u het persoonlijk oneens of 

eens bent met de stellingen. Omcirkel het nummer dat het beste past bij uw beslissing.  

 

1 

Geheel 

Oneens 

 

2 

 

Oneens 

3 

Een beetje 

Oneens 

4 

Een beetje Eens 

 

5 

Eens 

6 

Geheel Eens 

 

Ik denk dat de wereld in principe een rechtvaardige plek is 

 

Ik geloof dat mensen over het algemeen krijgen wat ze 

verdienen 

 

Ik ben ervan overtuigd dat op de lange termijn mensen zullen 

worden gecompenseerd voor het onrecht dat hen is 

aangedaan 

 

Ik ben ervan overtuigd dat uiteindelijk recht altijd zegeviert 

 

Ik ben ervan overtuigd dat onrecht op alle gebieden van het 

leven (bv, professioneel, familie, politiek) eerder uitzondering 

dan regel zijn 

 

Ik denk dat mensen eerlijk proberen te zijn bij het maken van 

belangrijke beslissingen 

1    2    3    4    5    6 

 

 

1    2    3    4    5    6    

 

 

1    2    3    4    5    6 

 

 

 

1    2    3    4    5    6    

 

 

1    2    3    4    5    6 

 

 

 

1    2    3    4    5    6   
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 Bijlage 4 Vragenlijst slachtoffer T1 

 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Enige tijd geleden heeft u voor een onderzoek naar bemiddeling/mediation de eerste vragenlijst 

ingevuld. In deze tweede vragenlijst staan uw eigen beleving van, en ervaringen met, de 

bemiddeling/mediation centraal. Gemiddeld zal het invullen hiervan 15 minuten duren. 

 

Verder willen wij u er nogmaals op wijzen dat we uw gegevens vertrouwelijk behandelen. U kunt op 

ieder moment uw medewerking aan dit onderzoek stopzetten. U hoeft dan niet aan te geven waarom 

u met het onderzoek wilt stoppen.  

 

Over vijf maanden nemen wij een laatste keer contact met u op, om te kijken hoe u terugkijkt op uw 

deelname aan de bemiddeling/mediation.  

 

Voor eventuele vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Irma Cleven (onderzoeker), 

door een e-mail te sturen naar I.W.M.Cleven@uvt.nl. Als u liever telefonisch contact heeft dan kunt u 

op maandag en donderdag tussen 8:30 en 17:00 bellen naar  

tel: 013 – 466 8759. U kunt hier ook terecht voor het doorgeven van wijzigingen in uw 

contactgegevens. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!  

 

 

Irma Cleven 

Onderzoeker INTERVICT 
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Vragenlijst Bemiddeling/Mediation     Identificatienummer.........................

        (In te vullen door onderzoeker) 

            

 

Onder bemiddeling/mediation verstaan we in dit onderzoek elke vorm van begeleid/professioneel 

contact tussen slachtoffers en daders, of dat nu een (groeps)gesprek, een briefwisseling of een 

pendelbemiddeling is.  

 

 

Onderdeel 1: Ervaringen met de bemiddeling/mediation 
 
 
De volgende vragen hebben betrekking op de inhoud van de bemiddeling/mediation en op uw 

ervaringen met de bemiddeling/mediation.  

 

1.1 Heeft u de dader tijdens de bemiddeling/mediation ontmoet? 

□ Nee (Ga door naar vraag 1.10) 

□ Ja 

 

1.2 Zo ja, heeft u eerst contact gehad met de bemiddelaar/mediator, voordat u de dader tijdens de 

bemiddeling/mediation ontmoette? 

□ Nee (Ga door naar vraag 1.6) 

□ Ja 

 

1.3 Was dit contact met de bemiddelaar/mediator:  

□ Alleen telefonisch (Ga door naar vraag 1.6) 

□ Alleen contact via de e-mail of een andere vorm van elektronische communicatie (Ga door naar vraag 

1.6) 

□ Alleen persoonlijk/face-to-face 

□ Zowel telefonisch/per e-mail als persoonlijk/face-to-face 

□ Anders, namelijk …………………………………………………………………. 

 

1.4 Hoe vaak heeft u persoonlijk/face-to-face contact gehad met de bemiddelaar/mediator voordat 

u de dader tijdens de bemiddeling/mediation ontmoette? 

□ 1 keer 

□ 2 keer 

□ 3 keer of meer 
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1.5 Waar vond de eerste ontmoeting met de bemiddelaar/mediator plaats? 

□ Bij de bemiddelingsservice 

□ Bij u thuis 

□ Het locale, culturele centrum 

□ Het politiebureau 

□ De rechtbank 

□ Anders, namelijk ………………………………………………………………….. 

  

1.6 Hoeveel bemiddelaars/mediators waren er aanwezig tijdens de bemiddeling/mediation? 

□ 1 

□ Meer dan 1 

 

1.7 

 

 

 

 

 

1.8 

 

Hoe lang duurde de bemiddeling/mediation met de dader? U kunt de duur bij benadering 

schatten. 

□ Minder dan 30 minuten 

□ Tussen de 30 en 60 minuten 

□ Langer dan 60 minuten 

 

Wat vond u van de duur van de bemiddeling/mediation? 

□ Precies lang genoeg 

□ Te lang 

□ Te kort 

 

1.9 Waren er tijdens de bemiddeling/mediation personen uit uw sociale omgeving aanwezig 

(vrienden, familie etc.)? 

□ Nee 

□ Ja 

 

1.10 

 

 

 

 

 

1.11 

 

 

 

 

 

 

Indien u de dader tijdens de mediation/bemiddeling niet persoonlijk heeft ontmoet, was dit 

dan uw beslissing? Indien u de dader wel heeft ontmoet, kunt u verder gaan naar vraag 

1.13. 

□ Nee 

□ Ja (Ga door naar vraag 1.12)  

 

Zo nee, wiens beslissing was dit? 

□ Dader 

□ Familie, vrienden  

□ Bemiddelaar/mediator 

□ Anders, namelijk …………………………………………………………………. 
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1.12 Had u, achteraf gezien, de dader willen ontmoeten? 

□ Nee 

□ Ja 

 

1.13 Zijn tijdens de bemiddeling/mediation de volgende onderwerpen aan bod gekomen? 

 

 Feiten over het misdrijf/conflict 

       

Persoonlijke en sociale gevolgen voor u, als slachtoffer 

(bv. geleden leed door het misdrijf/conflict) 

 

Persoonlijke en sociale gevolgen voor de dader  

(bv. schuldgevoelens van de dader)   

  

Juridische gevolgen (bv. hoogte van straf) 

 

Financiële schadevergoeding 

Ja 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

Ja 

Nee  

 

Nee 

 

 

Nee 

 

 

Nee 

 

Nee 

 

1.14 

 

 

 

1.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft het bemiddelingsproces/mediationproces geresulteerd in een overeenkomst? 

□ Nee (Ga door naar vraag 1.18) 

□ Ja 

 

Zo ja, was dit een schriftelijke overeenkomst? 

□ Nee (Ga door naar vraag 1.18) 

□ Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 Andere vormen van compensatie, namelijk:  

.......................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

         Anders, namelijk: 

.......................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………… 
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1.16 

 

Kwamen de volgende elementen hierin voor? (meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Financiële schadevergoeding 

□ Een andere vorm van compensatie, namelijk……………………………………… 

□ Een schuldbetuiging 

□ Een uitleg over het misdrijf/conflict 

□ Een belofte van de dader (volgen van een opleiding, therapie, etc.) 

    Namelijk:……………………………………………………………………………….. 

□ Een afspraak over toekomstige ontmoetingen met de dader (bijv. op straat, in  

uitgaansgelegenheden etc.) 

   Namelijk:……………………………………………………………………………….. 

□ Een suggestie over de juridische afhandeling van de zaak 

 

     

1.17 Hieronder volgt een aantal stellingen over de overeenkomst die gemaakt is tijdens 

de bemiddeling/mediation. Kunt u aangeven in hoeverre u het met de volgende 

stellingen (geheel) oneens of (geheel) eens bent?  

 

 1 

Geheel oneens 

 

2 

Oneens 

3 

Niet eens, niet 

oneens 

 

4 

Eens 

5 

Geheel eens 

 Ik begrijp de overeenkomst volledig  

 

De inhoud van de overeenkomst komt overeen met mijn 

wensen 

  

De overeenkomst is eerlijk 

  

Ik ben tevreden met de overeenkomst  

 

1     2     3     4     5 
 
 
1     2     3     4     5 
 
 
 
1     2     3     4     5 
 
 
1     2     3     4     5 

 

1.18 Heeft de dader spijt betuigd? □ Ja  

□ Nee (Ga door naar vraag 

1.20) 

 

 

1.19 

 

Heeft u het gevoel dat deze spijtbetuiging oprecht was? 

 

□ Ja (Ga door naar 1.21) 

□ Nee (Ga door naar 1.21) 
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1.20 Als u geen spijtbetuiging heeft ontvangen van de dader, 

had u deze dan wel willen ontvangen? 

 

□ Ja 

□ Nee 

1.21 We willen u nu vragen om uw oordeel te geven over het verloop van de 

bemiddeling/mediation. Kunt u aangeven in hoeverre u het (geheel) oneens of (geheel) 

eens bent met de volgende stellingen? 

 

 1 

Geheel oneens 

 

2 

Oneens 

3 

Niet eens, niet 

oneens 

 

4 

Eens 

5 

Geheel eens 

 Ik heb vooraf voldoende informatie gekregen over de 

bemiddeling/mediation 

 

De bemiddelaar/mediator was objectief 

 

De bemiddelaar/mediator bood voldoende steun tijdens de 

bemiddeling/mediation 

 

Ik begreep volkomen wat er gebeurde tijdens de 

bemiddeling/mediation 

 

De dingen die ik verteld heb tijdens de bemiddeling/mediation 

zullen vertrouwelijk blijven 

 

Er werd voldoende naar mijn mening geluisterd tijdens de 

bemiddeling/mediation 

 

Ik werd met respect behandeld tijdens de 

bemiddeling/mediation 

 

Er was voldoende tijd beschikbaar voor de 

bemiddeling/mediation  

 

Ik ben goed voorgelicht over de mogelijkheden en inhoud van 

de bemiddeling/mediation 

 

De bemiddelaar/mediator hield goed rekening met mijn 

wensen 

 

De bemiddeling/mediation sloot aan bij mijn verwachtingen 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 
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De dader begreep wat de gevolgen van het misdrijf/conflict 

waren voor mij 

 

De dader begreep dat hij/zij een norm had overtreden 

 

De dader heeft aangeboden mij een schadevergoeding te 

betalen 

 

De dader heeft al mijn vragen beantwoord 

 

De deelname van de dader was helemaal zijn eigen keuze 

 

Ik heb mijn gevoelens kunnen uiten 

 

Ik heb het gevoel dat ik de dader heb kunnen helpen tijdens 

de bemiddeling/mediation 

 

Ik heb het gevoel dat ik mee heb kunnen beslissen over hoe 

het probleem wordt opgelost 

 

Mijn deelname heeft een effect gehad op de zaak 

 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 

  

  

  

1.22 Hieronder treft u verschillende uitspraken aan die slachtoffers kunnen doen over de 

gevolgen van de bemiddeling/mediation. Kunt u aangeven in hoeverre u het met deze 

uitspraken (geheel) oneens of (geheel) eens bent?  

 

 
 1 

Geheel oneens 
 

2 
Oneens 

3 
Niet eens, niet 

oneens 
 

4 
Eens 

5 
Geheel eens 

  

Door te kiezen voor  bemiddeling/mediation… 

 

… weten de autoriteiten (zoals politie, Openbaar Ministerie en 

de rechter) hoe ik het misdrijf/conflict ervaren heb 

 

… ben ik minder bang geworden voor de dader 

 

 

 

 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 
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… ben ik minder boos op de dader 

 

… heeft de dader meer inzicht gekregen in de gevolgen van 

het misdrijf/conflict voor mij 

 

… heb ik het gevoel van controle over de situatie herwonnen 

 

Het deelnemen aan de bemiddeling/mediation draagt bij aan 

een rechtvaardige uitkomst 

 

Het deelnemen aan de bemiddeling/mediation heeft mij 

geholpen bij de verwerking van het misdrijf/conflict 

 

Het deelnemen aan de bemiddeling/mediation draagt bij aan 

mijn vertrouwen in politie en justitie 

 

Ik zou het deelnemen aan een bemiddeling/mediation 

aanraden aan een slachtoffer die hetzelfde heeft meegemaakt 

als ik 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 

 

  

Het bemiddelingsproces/mediationproces hield de dader 

verantwoordelijk voor zijn/haar daden 

 

Het bemiddelingsproces/mediationproces heeft bijgedragen 

aan herstel van schade, veroorzaakt door het misdrijf/conflict 

 

Het bemiddelingsproces/mediationproces zal ervoor zorgen dat 

de dader niet nog een dergelijk misdrijf/conflict zal plegen 

 

Het bemiddelingsproces/mediationproces en de uitkomst 

hiervan zijn voldoende straf voor de dader 

 

In het bemiddelingsproces/mediationproces is voldoende 

erkend wat mij is overkomen 

 

Ik voelde me beter door de bemiddeling/mediation 

 

De bemiddeling/mediation heeft bijgedragen aan mijn 

optimisme over de toekomst 

 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 
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De bemiddeling/mediation heeft geholpen bij het geloven in een 

rechtvaardige wereld 

1     2     3     4     5 

 

 

 

 

1.23 

 

 

 

Hoe tevreden bent u over de manier waarop de bemiddeling/mediation is verlopen? 

  

 1 

Zeer 

ontevreden 

 

2 

Ontevreden 

3 

Enigszins 

ontevreden 

4 

Niet 

ontevreden, 

niet 

tevreden 

5 

Enigszins 

tevreden 

6 

Tevreden 

7 

Zeer 

tevreden 

 

 

1.24 

 

Hoe tevreden bent u met de uitkomst van de bemiddeling/mediation? 

  

 1 

Zeer 

ontevreden 

 

2 

Ontevreden 

3 

Enigszins 

ontevreden 

4 

Niet 

ontevreden, 

niet 

tevreden 

5 

Enigszins 

tevreden 

6 

Tevreden 

7 

Zeer 

tevreden 

8 

ONBEKEND 

 
 

1.25 

 

Kunt u op basis van uw ervaringen met de bemiddeling/mediation een (algemeen) 

rapportcijfer (van 1 tot 10) geven hierover? (waarbij 1= zeer laag en 10= zeer hoog)  

Cijfer.............................................  
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Onderdeel 2: Gevoelens en gedragingen 

 

We willen u nu een aantal vragen stellen over uw gedachten en gevoelens over het misdrijf/conflict 

waarvoor u in bemiddeling/mediation bent geweest. Waar er over het ‘misdrijf/conflict’ wordt 

gesproken kunt u dus steeds dit voorval in gedachten nemen. 

 

 

2.1 Kunt u aangeven in hoeverre u het met de volgende stellingen (geheel) oneens of 

(geheel) eens bent? 

 

 1 

Geheel oneens 

 

2 

Oneens 

3 

Niet eens, 

Niet oneens 

 

4 

Eens 

5 

Geheel eens 

 De invloed van het misdrijf/conflict zal me lange tijd beïnvloeden 

maar er zijn dingen die ik kan doen om het effect hiervan te 

beperken 

 

Ik heb het gevoel dat ik niet veel kan doen om mezelf beter te 

voelen 

 

Ik weet wat ik moet doen om over het misdrijf/conflict heen te 

komen 

 

Ik heb er vertrouwen in dat ik er over heen kan komen als ik er 

aan werk 

 

Ik heb het gevoel dat ik mijn herstelproces onder controle heb 

1     2     3     4     5 

 

 

 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 
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2.2 

 

Leest u a.u.b. elke vraag aandachtig door en kies het antwoord dat het beste weergeeft 

hoe u zich gedurende de afgelopen week gevoeld heeft. Denk niet te lang na. Uw eerste 

reactie is waarschijnlijk de meest nauwkeurige. 

 

 Ik voel me gespannen 

 

 

 

 

 

Ik heb een angstig gevoel alsof er iets vreselijks gaat 

gebeuren 

 

 

 

Ik maak me zorgen 

 

 

 

 

Ik kan me ontspannen 

 

 

 

 

Ik heb een angstig, gespannen gevoel in mijn buik 

 

 

 

 

Ik voel me onrustig 

 

 

 

 

Ik raak plotseling in paniek 

 

□ Bijna altijd 

□ Vaak 

□ Soms 

□ Nooit 

  

 

□ Zeer zeker 

□ Zeker 

□ Een beetje 

□ Helemaal niet 

 

□ Heel vaak 

□ Vaak 

□ Niet zo vaak 

□ Heel soms 

 

□ Altijd 

□ Meestal 

□ Af en toe 

□ Nooit 

 

□ Nooit 

□ Soms 

□ Vrij vaak 

□ Heel vaak 

 

□ Inderdaad, zeer vaak 

□ Tamelijk vaak 

□ Soms 

□ Nooit 

 

□ Inderdaad, zeer vaak 

□ Tamelijk vaak 

□ Soms 

□ Nooit 
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2.3 Hieronder vindt u verschillende reacties, die kunnen voorkomen na het meemaken van 

een heftige gebeurtenis. Met de heftige gebeurtenis wordt in dit geval het 

misdrijf/conflict bedoeld. Deze vragen gaan over uw persoonlijke reacties naar 

aanleiding van het misdrijf/conflict dat u is overkomen. 

 

Graag willen wij weten of u elk van de onderstaande reacties in de afgelopen week 

ten minste 2 keer hebt meegemaakt.  

  

 

 

 

 

Onplezierige gedachten of herinneringen over de 

gebeurtenis die in u opkwamen tegen uw wil in 

 

Onplezierige dromen over de gebeurtenis  

   

Uzelf gedragen of voelen alsof u de gebeurtenis opnieuw 

beleeft  

 

Uzelf van streek voelen door herinneringen aan de 

gebeurtenis 

 

Lichamelijke reacties (zoals verhoogde hartslag, 

maagklachten, zweten, duizeligheid) wanneer u wordt 

herinnerd aan de gebeurtenis   

 

Problemen met in slaap vallen of doorslapen  

  

Prikkelbaarheid of woede-uitbarstingen   

  

Concentratieproblemen     

   

Meer bewust van mogelijk gevaar voor uzelf en anderen 

 

Gespannen zijn door of schrikken van iets onverwachts 

(2 keer of 

vaker in de 

afgelopen 

week) 

 

Ja  

 

 

Ja 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

        Ja 

 

 Ja 

(Minder dan 

2 keer in de 

afgelopen 

week) 

 

Nee  

 

 

Nee 

 

Nee 

 

 

Nee 

 

 

Nee 

 

 

 

Nee 

 

Nee 

 

Nee 

 

Nee 

 

Nee 
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2.4 De volgende vragen hebben betrekking op de manier waarop u omgaat met de 

gevolgen van het conflict/misdrijf. Met de schokkende gebeurtenis wordt in dit geval 

het misdrijf/conflict bedoeld. Kunt u bij elke stelling op een schaal van 1 tot 7 

aangeven met welke mate u zich in staat voelt om te gaan met de onderstaande 

stellingen? 

1 

Ik ben daar 

volstrekt niet 

toe in staat 

 

2 3 4 

Ik ben daar 

redelijk toe 

in staat 

 

5 

 

6  7 

Ik ben daar 

volledig toe in 

staat 

Omgaan met de invloed die de schokkende gebeurtenis 

op mijn leven heeft gehad 

 

Mijn normale leven weer oppakken 

 

Gesprekken voeren over de schokkende gebeurtenis 

 

Omgaan met beangstigende beelden of dromen over de 

schokkende gebeurtenis 

 

Optimistisch zijn sinds de schokkende gebeurtenis 

 

Hulp zoeken bij anderen vanwege het gebeurde 

 

Emotioneel sterk zijn 

1    2    3    4    5    6   7 

 

 

1    2    3    4    5    6   7 

 

1    2    3    4    5    6   7 

 

1    2    3    4    5    6   7 

 

 

1    2    3    4    5    6   7 

 

1    2    3    4    5    6   7 

 

1    2    3    4    5    6   7 
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2.5 Onderstaande stellingen hebben betrekking op uw gevoelens en gedrag in de afgelopen 

twee weken. Kunt u aangeven in hoeverre de volgende stellingen voor u opgaan? 

 

 0 

Klopt 

helemaal 

niet 

 

1 2 3 4 

Neutaal 

5 6 7 8 

Klopt 

helemaal 

 Ik merk bij mezelf vaak op dat ik boos word op mensen of 

situaties 

 

Wanneer ik boos word, word ik echt kwaad 

 

Wanneer ik boos word, blijf ik boos 

 

Wanneer ik boos word op iemand, wil ik die persoon slaan of in 

elkaar rammen 

Mijn boosheid belemmert mijn vermogen om mijn werk te doen 

 

Mijn boosheid belemmert dat ik met mensen kan opschieten 

zoals ik dat zou willen 

 

Mijn boosheid heeft een slecht effect gehad op mijn gezondheid 

0  1  2  3  4  5  6  7  8 

 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8 

 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8 
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2.6 Hieronder staan 11 stellingen over positieve veranderingen die deelnemers kunnen 

ervaren door de deelname aan de bemiddeling/mediation. Geeft u a.u.b. voor elk van deze 

stellingen aan in welke mate deze op u van toepassing is. 

 

 0 

Niet ervaren 

 

1 

Een heel klein 

beetje ervaren 

2 

Een klein 

beetje ervaren 

 

3 

Enigszins 

ervaren 

4 

In sterke mate 

ervaren 

5 

In zeer sterke 

mate ervaren 

 Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen 

 

Ik ben me er meer van bewust dat ik op mensen kan rekenen  

in moeilijke tijden 

 

Ik voel me sterker met andere mensen verbonden 

 

Ik vind het nu makkelijker om mijn gevoelens te tonen 

 

Ik weet beter dan voorheen dat ik moeilijkheden aan kan 

 

Ik ben meer dan voorheen in staat te accepteren dat dingen gaan 

zoals ze gaan 

 

Ik voel meer medeleven voor anderen 

 

Ik steek meer energie in mijn relaties 

 

Ik ben erachter gekomen dat ik sterker ben dan ik dacht 

 

Ik heb echt ervaren hoe geweldig mensen kunnen zijn 

 

Ik kan beter accepteren dat ik andere mensen nodig heb 

0    1    2    3    4    5 

 

0    1    2    3    4    5 

 

 

0    1    2    3    4    5 

 

0    1    2    3    4    5 

 

0    1    2    3    4    5 

 

0    1    2    3    4    5 

 

 

0    1    2    3    4    5 

 

0    1    2    3    4    5 

 

0    1    2    3    4    5 

 

0    1    2    3    4    5 

 

0    1    2    3    4    5 
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2.7 

 

 

 

 

 

Onderstaande stellingen hebben betrekking op de persoon die het misdrijf/conflict 

heeft gepleegd. Kunt u aangeven in hoeverre u het (geheel) oneens of (geheel) eens 

bent met de volgende stellingen? 

 

1 

Geheel oneens 

2 

Oneens 

3 

Niet eens,  

niet oneens 

 

4 

Eens  

5 

Geheel eens 

Ook al heeft hij/zij mij pijn gedaan, ik heb goede hoop voor 

hem/haar 

 

Ik zet het hem/haar betaald 

 

Ik vergeef hem/haar voor wat hij/zij mij heeft aangedaan 

 

Ik wil dat hij/zij ervoor zal boeten 

 

1     2     3     4     5 

 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 

 

1     2     3     4     5 
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2.8 De volgende vragen hebben betrekking op uw algemene oordeel over politie en justitie. 

Kunt u aangeven in hoeverre u het (geheel) oneens of (geheel) eens bent met de 

volgende stellingen? 

 1 

Geheel oneens 

2 

Oneens 

3 

Eens 

4 

Geheel eens 

 

 Ik heb veel respect voor de politie 

 

Over het algemeen zijn politieagenten eerlijk 

 

Ik ben trots op de politie 

 

Ik vind dat iedereen de politie zou moeten steunen 

 

Over het algemeen garanderen de rechtbanken iedereen een 

eerlijk proces 

 

De grondrechten van burgers worden beschermd door de 

rechtbanken 

 

Over het algemeen zijn rechters eerlijk 

 

Beslissingen van de rechtbank zijn bijna altijd eerlijk 

1       2       3       4 

 

1       2       3       4 

 

1       2       3       4 

 

1       2       3       4 

 

1       2       3       4 

 

 

1       2       3       4 

 

 

1       2       3       4 

 

1       2       3       4 
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Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst. 
 

Wij zullen na enige tijd nogmaals contact met u opnemen voor het invullen van de laatste 

vragenlijst. 

 

 

2.9 Hieronder vindt u een aantal stellingen. Waarschijnlijk zult u het met sommige stellingen 

sterk eens zijn terwijl u het met andere sterk oneens bent. Soms zult u zich meer neutraal 

voelen. Lees elke stelling rustig door en geef aan in hoeverre u het persoonlijk oneens of 

eens bent met de stellingen. Omcirkel het nummer dat het beste past bij uw beslissing.  

 

1 

Geheel 

oneens 

 

2 

Oneens 

3 

Een beetje 

oneens 

4 

Een beetje 

eens 

 

5 

Eens 

6 

Geheel eens 

 

Ik denk dat de wereld in principe een rechtvaardige plek 

is 

 

Ik geloof dat mensen over het algemeen krijgen wat ze 

verdienen 

 

Ik ben ervan overtuigd dat op de lange termijn mensen 

zullen worden gecompenseerd voor het onrecht dat hen 

is aangedaan 

 

Ik ben ervan overtuigd dat uiteindelijk recht altijd 

zegeviert 

 

Ik ben ervan overtuigd dat onrecht op alle gebieden van 

het leven (bv, professioneel, familie, politiek) eerder 

uitzondering dan regel zijn 

 

Ik denk dat mensen eerlijk proberen te zijn bij het maken 

van belangrijke beslissingen 

1    2    3    4    5    6 

 

 

1    2    3    4    5    6    

 

 

1    2    3    4    5    6 

 

 

 

1    2    3    4    5    6    

 

 

1    2    3    4    5    6 

 

 

 

1    2    3    4    5    6   

 


