
Herstelgericht  

groepsoverleg 

HERGO 

 

 

 

 

Interesse? Meer info?  

Neem contact op met:  

 

DIVAM 

Poperingseweg 30 

8900 Ieper 

Tel. 057 22 62 89 

E-mail: DIVAM@votjeugdhulp.be 

 

 

VOT 

Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen 

Poperingseweg 30 

8900 IEPER 

Tel. 057 22 62 82 

Fax 057 22 62 92 

E-mail: VOT@votjeugdhulp.be 

Website: www.votjeugdhulp.be 

IBAN BE51 0910 0064 3562 

BIC GKCCBEBB 

 

www.facebook.com/votjeugdhulp 

VOT is een OCMW-vereniging van de OCMW’s van 

Ieper, Kortrijk, Poperinge, Waregem en Wervik. 

VOT is actief binnen de sectoren Bijzondere 

Jeugdzorg en Opvoedingsondersteuning. 

 



 

Wat?  

Het HERstelgericht GroepsOverleg (HERGO) 

is een bijeenkomst waar jij, samen met je 

familie en mensen die jou kunnen steunen, 

op zoek gaat naar manieren om het delict 

zo goed mogelijk te herstellen. Hierbij wordt 

ook het slachtoffer uitgenodigd.  

Op deze bijeenkomst krijg je de kans om 

voorstellen te doen om je fout zo goed 

mogelijk te herstellen. Je zoekt, samen met je 

omgeving, naar een oplossing voor de 

gevolgen van het delict.  

Jullie doen ook een voorstel om de schade 

aan de maatschappij te herstellen en om 

zoiets in de toekomst te voorkomen.  

Jij, je familie en je omgeving weten het best 

wat jij nodig hebt. Elk voorstel is anders. 

 

 

 

 

 

Wie? 

 Jijzelf, je gezin en iedereen die jou kan 

ondersteunen bij het overleg en de uitvoering 

van de overeenkomst.  

 Het slachtoffer en/of mensen die hem kunnen 

ondersteunen 

 Een politiebeambte 

 De moderatoren die de HERGO begeleiden 

 Je advocaat 

 Je consulent 

 Eventueel de advocaat van het slachtoffer 

 

 

Hoe? 

De jeugdrechter stelt een HERGO voor. 

De moderatoren hebben eerst gesprekken 

met jou en je ouders. Als jullie aan een HERGO 

deelnemen, wordt besproken wie van je 

familie en omgeving wordt uitgenodigd. 

De moderatoren hebben ook gesprekken met 

het slachtoffer. Ze bespreken met het 

slachtoffer of hij deelneemt en wie hij 

meebrengt. 

Als een HERGO niet plaats vindt, beslist de 

jeugdrechter wat er verder gebeurt. 

Tijdens een HERGO wordt er stilgestaan bij wat 

er is gebeurd. Vervolgens proberen we een 

intentieverklaring te bereiken waar alle 

partijen achter staan. 

De intentieverklaring wordt voorgelegd aan de 

jeugdrechter. Als hij akkoord gaat, kan ze 

uitgevoerd worden. Als er geen 

intentieverklaring is, of als de intentieverklaring 

niet (goed) wordt uitgevoerd, beslist de 

jeugdrechter wat er gebeurt. 
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Goed om te weten 

De moderatoren kiezen geen partij.  

De moderatoren hebben beroepsgeheim. 

Enkel met jouw toestemming geeft hij de infor-

matie door.  

Een HERGO is vrijwillig. Je kan op elk moment 

beslissen om de HERGO stop te zetten.  

Een HERGO is gratis. 

Je kan op elk moment je advocaat raadple-

gen.  


