
Herstelbemiddeling  

 

 

 

 

Interesse? Meer info?  

Neem contact op met:  

 

DIVAM 

Poperingseweg 30 

8900 Ieper 

Tel. 057 22 62 89 

E-mail: DIVAM@votjeugdhulp.be 

 

 

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. 

 

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 



 

Wat?  

Je bent betrokken als dader of als slachtoffer 

bij een delict. Het kan zijn dat je iets wil 

zeggen of vragen aan de andere partij. Een 

herstelbemiddeling geeft je die kans. De 

neutrale bemiddelaar begeleidt je hierbij.  

Misschien ben je boos, verdrietig of heb je 

een aantal vragen waarop je een antwoord 

wil. Misschien heb je spijt of zoek je een 

manier om het goed te maken.  

Je kan de tijd niet terugdraaien, maar met 

ondersteuning van de bemiddelaar kan je 

wel zoeken naar een manier om om te gaan 

met de gevolgen van hetgeen is gebeurd.  

 

 

Hoe? 

De bemiddelaar plant een eerste gesprek met jou.  

De andere partij is hierbij niet aanwezig. De 

bemiddelaar luistert naar je verhaal en jouw 

verwachtingen. De bemiddelaar heeft ook een 

eerste gesprek met de andere partij.  

De partijen beslissen daarna samen met de 

bemiddelaar welke stappen gezet kunnen worden 

en welke informatie wordt uitgewisseld. Je kan dit 

op twee manieren doen:  

 Zonder ontmoeting: de bemiddelaar brengt 

jouw boodschappen, verhaal, vragen, 

verwachtingen, wensen, bedenkingen over 

aan de andere partij en omgekeerd.  

 Met ontmoeting: samen met de bemiddelaar 

en de andere partij ga je aan tafel zitten. De 

bemiddelaar leidt dit gesprek en ondersteunt 

hierbij zowel dader als slachtoffer.  

 De gesprekken kunnen leiden tot een 

overeenkomst tussen de partijen. 

 

 

Waarom? 

Als slachtoffer kan je via herstelbemiddeling 

een antwoord krijgen op je vraag. Je kan 

herstel bekomen voor de materiële en/of 

morele schade ten gevolge van de feiten. 

Als dader krijg je de kans om je 

verantwoordelijkheid op te nemen en iets 

goed te maken naar het slachtoffer.  

 

Herstelbemiddeling tussen slachtoffer en minderjarige dader 

Goed om te weten 

De bemiddelaar kiest geen partij.  

De bemiddelaar heeft beroepsgeheim. Enkel 

met jouw toestemming geeft hij de informatie 

door.  

De bemiddeling is vrijwillig. Je kan op elk 

moment de bemiddeling stop zetten.  

Je mag altijd iemand die je steunt mee 

nemen naar de gesprekken (bv. vriend, 

familie, leerkracht, …). 

De bemiddeling is gratis. 

Je kan op elk moment je advocaat 

raadplegen.  

De gesprekken kunnen plaatsvinden op de 

dienst of bij jou thuis. 


