
DIVAM is een dienst voor Herstelgerichte 

en Constructieve Afhandeling (HCA).  

DIVAM biedt herstelgerichte en 

constructieve afhandelingsvormen aan in 

de gerechtelijke afdelingen Ieper en 

Veurne.  

 

Herstelbemiddeling  

 

Wat?  

De bemiddeling biedt aan alle partijen 

de mogelijkheid om actief betrokken te 

worden in de afhandeling van het 

conflict. Verdachte en slachtoffer 

bespreken het delict, de gevolgen 

daarvan en de mogelijkheden van 

herstel.  

 

Hoe? 

1. Bemiddelaar heeft een gesprek met 

het slachtoffer en met de dader 

afzonderlijk. 

2. De informatie wordt uitgewisseld. Dit 

kan via de bemiddelaar (indirect) of 

door samen aan tafel te gaan zitten 

(direct).  

3. E r  w o r d t  e v e n t u e e l  e e n  

overeenkomst bereikt. Dit wordt aan 

het Parket of jeugdrechtbank 

bezorgd ter goedkeuring. 

4. De overeenkomst wordt uitgevoerd 

en opgevolgd.  

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. 
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Herstelgericht groepsoverleg (HERGO) 

Wat? 

Een onafhankelijke moderator gaat samen 

met de jongere, zijn ouders en steunfiguren 

op zoek naar een constructieve oplossing 

voor de gevolgen van het delict.   

 

Wie? 

 Jongere die het als misdrijf omschreven 

feit pleegde met zijn ouders en 

steunfiguren 

 Slachtoffer  en zijn steunfiguren 

 Advocaat van jongere/ slachtoffer 

 Consulent 

 Politiebeambte 

 

Hoe? 

1. Moderatoren hebben gesprek met de 

jongere en zijn ouders, en met het 

slachtoffer.  

2. Er wordt een HERGO-bijeenkomst 

georganiseerd, met als doel een intentie-

verklaring met aandacht voor herstel naar 

slachtoffer, maatschappij en zichzelf. 

3. De intentieverklaring wordt ter 

goedkeuring voorgelegd aan de 

jeugdrechter.  

4. De intenties worden uitgevoerd en 

opgevolgd.  

Gemeenschapsdienst 

Wat?  

De jongere moet een aantal uur (max. 150 uur) 

werken in een voorziening van openbaar of 

sociaal nut. De jeugdrechter legt deze 

maatregel en het aantal uren op. De 

gemeenschapsdienst vindt plaats in de vrije 

tijd van de jongere en er wordt geen verloning 

voorzien.  

 

Hoe? 

1. Kennismakingsgesprek: jongere samen 

met ouders. 

2. Vorming: zoeken naar geschikte 

werkplaats. 

3. Aan de slag in de werkplaats. 

4. Eindevaluatie met jongere, zijn ouders en 

eventueel de werkplaats. 

5. De jeugdrechter ontvangt het 

eindevaluatieverslag. 

 

 

Leerproject 

Wat? 

De jeugdrechter legt een leerproject van 

20 uur of 45 uur op. Tijdens dit leerproject 

wordt gewerkt aan sociale vaardigheden. 

Het trainingsplan wordt opgemaakt op 

maat van de jongere. 

 

 

Hoe? 

1. Kennismakingsgesprek: jongere samen 

met ouders. 

2. Informatiefase: trainingsplan wordt 

opgesteld a.d.h.v. info van de jongere. 

3. Trainingsfase: sociale vaardigheden 

worden via verschillende methodieken 

getraind. 

4. Eindevaluatie van het trainingsplan. 

5. De jeugdrechter ontvangt het 

eindevaluatieverslag. 


