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1 Inleiding

Anders kijken, anders handelen

Mensen komen met uiteenlopende zaken bij de politie aan waarvan ze melding of aangifte 
willen doen. Denk bijvoorbeeld aan diefstal, vernieling, een uit de hand gelopen ruzie of 
mishandeling. Het liefst zien mensen dat de politie vervolgens optreedt en dat problemen 
daardoor stoppen. Dit maakt de politie dé belangrijkste probleemoplosser in de samenle-
ving, want als mensen het echt niet meer weten is er altijd nog de ‘sterke arm der wet’.1 Er 
wordt dus veel van politiemensen verwacht: snel, efficiënt, correct en tot ieders tevreden-
heid optreden. In politiejargon gaat het over ‘betekenisvol handelen’ of ‘betekenisvolle in-
terventies’.2 Het soort interventies loopt zeer uiteen. Denk bijvoorbeeld aan doorverwijzing 
naar zorg, terugbellen hoe het met iemand gaat of het geven van advies. Uit een studie bij 
de politie-eenheid Rotterdam blijkt dat intake- en servicemedewerkers bij het opnemen 
van meldingen en aangiften betekenisvol handelen zonder dat zelf duidelijk te beseffen.3 Er 
gaat (onbewust) veel goed, maar we hebben wel meer kennis en inzicht nodig om interven-
ties beter te laten verlopen en te laten werken. 
 Ons onderzoek richt zich op de mogelijkheid van herstelrechtvoorzieningen als onder-
deel van betekenisvol handelen door de politie. Hoewel burgers recht hebben om aangifte 
te doen, kent het doen van aangiften voor strafrechtelijke vervolging grenzen. De strafrech-
telijke route is immers een ultimum remedium als andere opties hebben gefaald en deze 
biedt niet altijd de oplossing waar burgers naar verlangen. Aangevers willen niet per se 
strafvervolging tegen een persoon of zien op tegen het lange vervolgtraject van strafrech-
telijke interventies. 
 Daarom moet de vraag worden gesteld wat een burger wil bereiken met het doen van 
aangifte en wat de politie vervolgens kan betekenen. Met andere woorden: voor beteke-
nisvol handelen dat aansluit bij de bedoeling van burgers, is het ook mogelijk om te kiezen 
voor een optimum remedium, oftewel een alternatief voor het strafrecht. Volgens artikel 
51h van het Wetboek van Strafvordering (Sv) bevordert het OM dat de politie slachtoffers 
en verdachten in een zo vroeg mogelijk stadium inlicht over de mogelijkheid van herstel-
rechtvoorzieningen. Hoe dat in de praktijk werkt, is onderwerp van dit onderzoek naar 
mediation binnen het politiewerk.  

1 Bittner, E. (1990) Aspects of police work. Boston: Northeastern University Press.
2 Felser, C., Nas, J. & Oosten, J. (2017). Betekenisvol handelen: politiewerk vanuit de bedoeling. Apeldoorn: 
Politieacademie. 
3 Steden, R. van, Anholt, R. & Boelens, M. (2019). Tussen organisatiebelangen en behoeften van burgers: een 
onderzoek naar het aangifteproces en betekenisvolle interventies binnen de politie-eenheid Rotterdam. Den 
Haag/Amsterdam: SMV/Vrije Universiteit.
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Focus op mediation

Bemiddeling en mediation worden in de volksmond snel door elkaar gebruikt. Dit onder-
zoek spitst zich toe op mediation na aangifte, zodat het belangrijk is kort stil te staan bij 
het onderscheid met bemiddeling voor aangifte.4 Bij bemiddeling zijn partijen (slachtoffers, 
verdachten, daders en anderen) zelf initiatiefnemer, zij kunnen ieder moment en op eigen 
tempo voor bemiddeling kiezen en er is geen directe relatie met het strafrecht. Perspec-
tief Herstelbemiddeling heeft professionele bemiddelaars in dienst, maar ook wijkagenten 
voeren als deel van hun takenpakket geregeld informele bemiddelingen uit.5 Het primaire 
doel van bemiddeling is de verwerking van emotie en leed, zodat partijen weer grip krijgen 
op een conflict en verder kunnen met hun leven. Het secundaire doel is herstel van ma-
teriële en immateriële schade. Bemiddeling leidt niet tot een document of overeenkomst 
die invloed heeft op het strafproces, want het doel is niet om justitie te informeren over de 
inhoud van de bemiddeling. 
 Mediation heeft dezelfde doelstellingen, maar biedt daarnaast ook maatwerk voor of 
tijdens het strafproces. Partijen kunnen zelf voor mediation kiezen, waarbij politie of justi-
tie meestal de doorverwijzende instanties zijn. Mediators in strafzaken zijn gecertificeerde 
professionals die het proces begeleiden en gesprekken met partijen voeren. Anders dan 
bij bemiddeling tekenen partijen vooraf een mediationovereenkomst en bij afronding een 
vaststellingsovereenkomst (of slotovereenkomst), waarin wordt vastgelegd wat de onder-
linge afspraken zijn. Deze laatste overeenkomst komt ook in het politie- of strafdossier en 
heeft juridische status. De uitkomst van de mediation wordt meegenomen bij de verder te 
nemen beslissingen in een strafprocedure. Dit leidt tot meer maatwerk en heeft tot gevolg 
dat mediation minder vrijblijvend is dan bemiddeling. Als partijen zich niet aan de afspra-
ken houden, kan dat consequenties hebben voor het verdere verloop van het strafproces. 

Relevantie van het onderzoek

Er zijn meerdere redenen om beter naar de praktijk van mediation te kijken. Om te begin-
nen stuurt de politie vanuit het ontwikkelde beleidskader herstelrechtvoorzieningen aan 
op het inhuren van externe mediators. Dit om principes van neutraliteit en onafhanke-
lijkheid te waarborgen. Naast wijkagenten die ‘van nature’ bemiddelen, kan het verstandig 
zijn om de mogelijkheid van externe mediation te bieden bij complexere zaken. Mediation 
in strafzaken is een vak, inclusief vakopleiding en een certificering. Tot op heden bestaat 
er weinig empirische kennis over welke zaken geschikt zijn, hoe mediations in de praktijk 
verlopen, of en waarom trajecten succesvol zijn, hoe deelnemers de mediations beleven en 
wat de duurzaamheid van uitkomsten is. 
 Daarnaast komt uit een eerste interne pilot van de politie-eenheid Amsterdam naar vo-
ren dat 36 procent van alle aangiften die al in de ‘wachtbak’ lagen, alsnog geschikt bleken 

4  Presentatie Naar een blauw herstelrecht door mr. dr. A. Wolthuis op 15 juni 2020 tijdens een bijeenkomst 
van het Platform Herstelrecht politie in Zwolle. Het onderscheid tussen mediation na aangifte en bemiddeling 
voor aangifte wordt ook in het Beleidskader herstelrechtvoorzieningen gedurende het strafproces van het Min-
isterie van Justitie (2020) gemaakt. 
5 Steden, R. van, Miltenburg, E. & Boutellier, J.C.J. (2014). ‘101 things to do: unravelling and interpreting com-
munity policing’. Policing: A Journal of Theory and Practice, 8 (2), 144-155. 
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te zijn voor een herstelgericht alternatief, waarbij mediation bevredigende uitkomsten kan 
bieden.6 Een tweede interne pilot wijst uit dat de politie regelmatig op een herstelgerichte 
manier (bemiddeling, berisping of een stopgesprek) zaken afdoet, maar nauwelijks door-
verwijst naar externe mediators in zaken die door wijkagenten lastig zelf zijn op te lossen. 
Toch blijkt dat er genoeg herstelpotentieel in dit soort zaken zit.7 Het aanbieden van me-
diation is echter geen vanzelfsprekendheid bij de politie. De mogelijkheden van herstelge-
richte betekenisvolle interventies worden dus niet ten volle benut.
 Wanneer die mogelijkheden wel worden aangeboord, dragen interventies bij aan een 
betere dienstverlening van de politie. Intake- en servicemedewerkers, wijkagenten en an-
der politiepersoneel weten beter aan te sluiten op de bedoeling van burgers die een com-
plex conflict graag opgelost zien. Dat draagt bij aan een veerkrachtige en vreedzame sa-
menleving, waarin puur straffend recht een minder grote rol hoeft te spelen. Burgers die 
aangifte doen, willen lang niet altijd straf of vervolging; zij willen dat hun probleem uit 
de wereld wordt geholpen.8 In potentie kunnen succesvolle mediations ook de case-load 
van politie en justitie verminderen als zaken niet in het strafrechtelijke systeem belanden. 
Slagingspercentages zijn beloftevol.9 Niettemin is herstelgericht politiewerk nog volop in 
ontwikkeling. 
 Het aanbieden van herstelrechtvoorzieningen is nog geen gemeengoed binnen de po-
litie. Daarom spreken wetenschappers over organisatorische ‘hervormingen’ en culturele 
‘transformaties’ die zij binnen het korps nodig achten.10Tegelijk ontbreekt het aan consen-
sus over wat herstelgericht politiewerk inhoudt. Er bestaan allerlei theorieën, modellen en 
werkwijzen die uitgaan van literatuur over herstelrecht. In dit onderzoek streven we naar 
meer conceptuele helderheid, theoretische houvast en concrete relevantie voor de politie. 
Het gaat om het bieden van een nieuw handelingsperspectief door burgers na hun aangifte 
te laten deelnemen aan een mediation, waarbij we nader bepalen wat dit betekent voor het 
beleid, de organisatie en de praktijk van herstelgericht politiewerk.

Doelstelling en onderzoeksvraag

Tegen deze achtergrond kijken we naar de praktijk van het aanbieden en uitvoeren van 
herstelrechtvoorzieningen binnen de politie-eenheid Amsterdam,11 meer specifiek medi-
ation, uitgevoerd door een gecertificeerde en gespecialiseerde externe mediator in straf-
zaken. Het doel van ons onderzoek is om samen met de politie en de externe mediator te 
verkennen wat werkzame elementen zijn bij het aanbieden en uitvoeren van mediations 

6  Slump, G.J. (2017). Wachttijd is hersteltijd: pilot herstelgericht werken via de inzet van mediation in strafzak-
en. Amsterdam: Restorative Justice Nederland. 
7 Slump, G.J. (2020). Met het oog op de burger: projectrapportage herstelgericht werken bij de politie (1 april 
2019-1 april 2020). Amsterdam: Restorative Justice Nederland.
8 In dit opzicht vertoont ons onderzoek raakvlakken met de door de politie gebruikte Vanguard-methode die 
werkt vanuit de verwachtingen van burgers en de bedoeling van goed politiewerk. Wat is het probleem van 
burgers en hoe kan de dienstverlening van de politie hier optimaal op worden afgesteld?
9 Cleven, I. Lens, K. & Pemberton, A. (2016). De rol van herstelbemiddeling in het strafrecht. Eindrapportage 
Onderzoek pilots Herstelbemiddeling.Tilburg/Den Haag: INTERVICT/WODC.
10 Clamp, K. & Paterson, C. (2017). Restorative policing: concepts, theory and practice. Oxon: Routledge. 
11 In beginsel was ook de politie-eenheid Rotterdam bij het onderzoek betrokken, maar helaas lukte het niet 
om daarvoor passende afspraken met het Openbaar Ministerie te maken. Dat was meteen ons eerste leerpunt.
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als alternatief voor strafrechtelijk handelen. Hoewel betekenisvolle interventies in de vorm 
van aangeboden herstelrechtvoorzieningen in de politiepraktijk voorkomen, is er nog een 
wereld te winnen. Herstelgericht werken vraagt om een ander type politieprofessional die 
in staat is over de eigen organisatiegrenzen heen te kijken en samen met alle partijen – 
slachtoffer, verdachte/dader, mediator en eventuele anderen – probleemoplossend bezig te 
zijn. Tegen deze achtergrond stellen we de volgende onderzoeksvraag: 

Hoe verlopen door de politie aangeboden externe mediations in de praktijk, wat zijn 
werkzame elementen en hoe kan probleemoplossend handelen binnen het korps ver-
der vorm krijgen? 

Ons onderzoek geeft diepgaande inzichten over het verloop, de inhoud en de uitkomsten 
van zes mediations die inspiratie bieden voor de politie als geheel. Het vormt een aanzet 
om aangifteprocessen en herstelgericht handelen te verbeteren met het doel problemen 
van burgers die aangifte of melding hebben gedaan adequaat en betekenisvol op te lossen.

Actieonderzoek

Gedurende ons project, dat liep van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020, werkten 
politiefunctionarissen, onderzoekers en een mediator nauw samen. We besloten tot een 
vorm van actieonderzoek, omdat we herstelgericht werken en probleemoplossend han-
delen binnen de politiecontext niet alleen wilden begrijpen en verklaren. Minstens zo be-
langrijk was het om betekenisvol handelen te verbeteren en werkprocessen na aangifte te 
veranderen. Behalve een bijdrage leveren aan theorie en empirie, wilden we de politie dus 
van een nieuw handelingsperspectief voorzien. Steeds pendelden we tussen wetenschap en 
praktijk.12 Actieonderzoek verbindt beide werelden aan elkaar. Deze onderzoekende hou-
ding voert terug op het klassieke werk van Kurt Lewin. Hij koppelde onderzoek aan veran-
dering en training. Door als wetenschapper met ‘de praktijk’ op te trekken leverde hij een 
waardevolle bijdrage om racisme in Connecticut tegen te gaan door groepsdynamieken te 
analyseren en mensen trainingen te geven.13 Van Lewin is dan ook de gevleugelde uitspraak 
dat ‘niets zo praktisch is als goede theorie’. 
 Inmiddels heeft actieonderzoek allerlei vormen aangenomen en zijn auteurs in verschil-
lende richtingen uitgewaaierd. Een belangrijke stroming binnen dit type onderzoek draagt 
bij aan bestuurlijke en organisatorische vraagstukken. Daarbij staan vier elementen cen-
traal.14 Ten eerste wilden we het praktijkvraagstuk van herstelgericht politiewerk bestude-
ren én beïnvloeden door te interveniëren in zaken waarin burgers aangifte hadden gedaan. 
Ten tweede participeerden professionals – twee politiefunctionarissen en een mediator15 – 

12 Schuiling, G.J. & Vermaak, H. (2017). ‘Four contexts of action research: crossing boundaries for productive 
interplay’. International Journal of Action Research, 1, 5-23.
13 Lewin, K. (1946). ‘Action research and minority problems’, in G.W. Lewin (red.). Resolving social conflicts. 
New York: Harper & Row, 34-46.  
14 Olivier-Pijpers, V. & Landman, W. (2020). Bewegen bij probleemgedrag: een (actie)onderzoek naar organi-
satiecontext bij het vastlopen en in beweging krijgen van situaties van probleemgedrag. Utrecht: Centrum voor 
consultatie en expertise. 
15 De mediator in ons team is uitdrukkelijk niet in dienst van de politie. Zij werkt als een zelfstandige mediator 
in strafzaken en was betrokken bij eerdere pilots binnen de politie-eenheid Amsterdam.
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in het onderzoek. Als onderzoekers selecteerden we zaken met beide politiefunctiona-
rissen, waarna zij partijen belden en een ruimte voor de mediation regelden. Vervolgens 
voerde de externe mediator (niet werkzaam bij de politie) gesprekken met alle partijen. 
Ten derde droegen we met elkaar bij aan betekenisvol handelen binnen het korps, waarbij 
politie, mediator en onderzoekers wilden leren van en over werkzame elementen van her-
stelgericht en probleemoplossend handelen. Tot slot verzamelden we ook wetenschappe-
lijk relevante data die kunnen worden overgedragen aan andere praktijken. Empirische en 
theoretische kennis over herstelgericht politiewerk is vooralsnog schaars.

Onderzoeksmethode

Actieonderzoek is een onderzoekshouding die wordt geschraagd door een wetenschappe-
lijke methode. We deden systematisch en gestructureerd onderzoek, waarbij we in het pro-
ject acht fasen of onderdelen onderheiden. Deze fasen hebben geen volgordelijk karakter, 
maar lopen soms door elkaar heen. Tezamen vormen zij een iteratieve cyclus die bestond 
uit (a) het plannen van ons onderzoek, (b) actie ondernemen/een interventie plegen, (c) de 
actie evalueren om er als onderzoekers en politie van te leren, en (d) een terugkoppeling 
geven aan de praktijk.16 Daarna kan er een nieuwe cyclus ontstaan. 

Plannen
 ■ We voerden gesprekken met leidinggevenden en uitvoerenden bij de politie. Deze ge-

sprekken waren bedoeld om draagvlak te bevorderen, gezamenlijke doelen en verwach-
tingen te formuleren, en het onderzoek te plannen en te organiseren. Hierbij bouwden 
we voort op de twee genoemde interne pilots naar herstelgericht politiewerk binnen de 
eenheid Amsterdam en een afgeronde studie naar betekenisvolle interventies binnen de 
eenheid Rotterdam. Onze gesprekken mondden uit in een aanvraag bij de Nederlandse 
Wetenschapsagenda (NWA), die werd gehonoreerd.

 ■  We deden een literatuurstudie. Zoals gezegd, is er weinig wetenschappelijk onderzoek 
naar herstelgericht politiewerk verricht. Daarom stelden we de volgende vragen: 
• Wat zijn uitgangspunten, doelstellingen, achtergronden en benaderingen van het 

herstelrecht? 
• Hoe kan herstelgericht politiewerk worden gedefinieerd?
• Wat zijn empirische inzichten? 
• Wat zijn kanttekeningen bij herstelgericht handelen? 

Inzichten uit de literatuur gaan over allerlei vormen van herstelrecht die de politie over-
stijgen, maar wel relevantie voor ons hebben. De literatuurstudie mondde uit in een 
theoretisch raamwerk dat de leidraad vormde voor de analyse van onze onderzoeksdata.

 ■ We selecteerden tussen januari en maart 2020 samen met de politie zaken die relevant 
waren voor mediations. Steeds keken we naar aangiften die realtime binnenkwamen.17 
We bespraken deze zaken mondeling, selecteerden er zes en namen daarvan de proces-

16 Coghlan, D. & Brannick, T. (2014). Doing action research in your own organization (4th edition). Londen: Sage.
17 Achteraf bellen over zaken die al op de plank lagen, vonden we niet aantrekkelijk, omdat er dan al veel tijd 
sinds de aangifte was verstreken, mensen mogelijk andere oplossingen hadden gevonden en wellicht teleur-
gesteld waren geraakt. We hebben twee zaken in overweging genomen die niet zijn doorgegaan door een te 
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sen-verbaal door om een gedetailleerder beeld te krijgen. Onze aangiften18 gaan over 
burenruzies, een ruzie op straat, huiselijk geweld en ‘sexting’. Wijkagenten en soms ook 
BeterBuren (buurtbemiddeling) waren er eerder niet uitgekomen en escalatie lag op de 
loer. Strafrechtelijk optreden was mogelijk, maar er bestond ook ruimte voor een exter-
ne mediator. Partijen gingen allemaal met het aanbod akkoord.

Actie ondernemen
 ■ Conform de logica van actieonderzoek was het onze ambitie om de politiepraktijk te 

veranderen. Dat lukte tijdens onze veldexperimenten die daardoor een pilotachtig ka-
rakter kregen. Gedurende de onderzoeksperiode voerden twee politiefunctionarissen 
betekenisvolle interventies uit door slachtoffers en daders na een aangifte snel de kans 
te bieden om aan mediation mee te doen. Iedereen stemde toe. Vervolgens legde de po-
litie het contact tussen de mediator en de conflicterende partijen en regelde een ruimte 
op een bureau.

 ■ We observeerden de mediations die plaatsvonden op verschillende politiebureaus in 
Amsterdam. Deze mediations waren veldexperimenten, waarbij de deelnemers wisten 
dat ze ‘in beeld’ waren.19 Ze gaven door middel van een informed consent-formulier 
toestemming voor deelname aan het project (bijlage 1). Bij elke mediation was een ob-
servator aanwezig die aan de hand van een schema (bijlage 2) aantekeningen maakte. 
Het belang hiervan was om te documenteren wat er voor, tijdens en na de mediations 
gebeurde. De beschreven zes mediations vormen de kern van onze studie.

 ■ We hebben, afhankelijk van de zaak, een maand of enkele maanden na de mediation 
naar partijen teruggebeld (zie bijlage 3 voor het interviewprotocol) om de duurzaam-
heid van onze interventie te bepalen. Deze gesprekken duurden maximaal een half uur. 
We wilden nazorg bieden, informeren hoe het met partijen ging, hun ervaringen horen 
en onderzoeken of iedereen zich aan de gemaakte afspraken hield. Een persoon hebben 
we niet benaderd, omdat op voorhand duidelijk was dat hij aanhoudend problemen 
veroorzaakte. Twee andere personen hebben om persoonlijke redenen laten weten niet 
meer teruggebeld te willen worden.

Evalueren
 ■ We hebben onze bevindingen geanalyseerd aan de hand van een eerder opgesteld con-

ceptueel kader. Zo wilden we van zowel het proces als de uitkomsten van de mediations 
leren en nieuwe inzichten opdoen. In dit opzicht is het onderzoek puur verkennend van 
aard. We hebben geen gebruikgemaakt van controlegroepen ter vergelijking van onze 
interventiegroep om effecten of causale verbanden aan te tonen. Dat was de insteek ook 
niet. Gegeven het feit dat herstelgericht politiewerk volop in ontwikkeling is, wilden we 
een gezamenlijke exploratieve leerervaring opdoen.

grote complexiteit. De ene ging over geweld tussen jongeren, bij de andere was een instelling betrokken waar-
door er ook organisatiebelangen speelden. 
18 In de sexting-zaak is er alleen melding en geen aangifte gedaan, maar de melder dreigde aangifte te doen als 
de zaak niet snel opgelost zou worden. Daarom hebben we toch tot mediation besloten.
19 Kooreman, P. & Potters, J. (2011). ‘De gouden standaard: veldexperimenten in de voorbereiding en evaluatie 
van beleid.’ Tijdschrift voor Politieke Economie, 5 (3), 76-90.
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Terugkoppelen
 ■ Het was uiteraard ondoenlijk om in één keer het hele aangifteproces bij de politie aan te 

passen. Ons bescheiden doel was om inzichten over mediation te bieden voor een nieuw 
en betekenisvol handelingsperspectief in het kader van wettelijke bepalingen (51h Sv). 
Daartoe hebben we onze inzichten gepresenteerd en besproken met de politie Amster-
dam en Rotterdam, en met het landelijk Platform Herstelrecht binnen het korps. Ook 
verschijnt er in 2021 een themanummer van het Tijdschrift voor de Politie over herstel-
recht, vindt er een pitch voor het Innovatieteam van het ministerie van Justitie plaats en 
volgt er een artikel in het Parool. Daarmee hopen we bij te dragen aan het verdere beleid 
en de praktijk van herstelgericht politiewerk.

Wat volgt

De rest van dit rapport bestaat uit vier hoofdstukken. Hoofdstuk 2 bevat de literatuurstu-
die die uitmondt in een theoretisch raamwerk. In hoofdstuk 3 beschrijven we het verloop, 
de inhoud en de uitkomst van de zes ondernomen mediations. Daarna volgt in hoofdstuk 
4 een analyse van onze bevindingen. Hoofdstuk 5 sluit af met de beantwoording van de 
hoofdvraag en een reflectie op de resultaten van het onderzoek.
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2 Een literatuurstudie

Inleiding

Er is veel over restorative justice en herstelrecht geschreven. Er bestaan zelfs meerdere we-
tenschappelijke tijdschriften die specifiek over dit thema gaan.20 Binnen de literatuur over 
herstelrecht is echter minder bekend over restorative policing (herstelgericht politiewerk). 
Daarom biedt dit hoofdstuk een literatuurverkenning over herstelrecht en herstelgericht 
politiewerk. In het eerste deel geven we antwoord op de volgende vragen: 
 ■ Wat zijn uitgangspunten, doelstellingen, achtergronden en benaderingen van het her-

stelrecht? 
 ■ Hoe kan herstelgericht politiewerk worden gedefinieerd?
 ■ Wat zijn empirische inzichten? 
 ■ Wat zijn kanttekeningen bij herstelgericht handelen? 

Alle vier de onderwerpen komen hieronder aan bod. Het idee is niet om uitputtend alle 
wetenschappelijke discussies rondom restorative justice tot in de finesses te beschrijven, 
maar om eerst een gedegen indruk van de relevante literatuur te geven. Tot slot draagt deze 
literatuurstudie bij aan het scheppen van een werkbaar theoretisch raamwerk van waaruit 
we onze onderzoeksdata zullen analyseren. 

Herstelrecht

Uitgangspunten
De begrippen ‘herstelrecht’ en ‘herstelgericht werken’ staan in een omvangrijke internati-
onale stroming die allerlei maatschappelijke en juridische domeinen beslaat: de politie en 
het strafrecht, maar bijvoorbeeld ook de medische wereld,21 klachten- of geschillencom-
missies,22 en bestuurlijke en civiele zaken.23 In dit onderzoek beperken we ons tot het do-
mein van de criminaliteit, dat breder moet worden opgevat dan enkel het overtreden van 
de wet. Criminaliteit gaat ook over schade aan mensen, hun onderlinge relaties en gemeen-
schappen. Daarom gaat er naast straf nadrukkelijk aandacht uit naar herstel en naar het 
oplossen van conflicten en problemen.24 Braithwaite wijst op ‘vrijwilligheid’, ‘gelijkheid’ en 

20 In Nederland bestaat het Tijdschrift voor Herstelrecht, internationaal worden The International Journal of 
Restorative Justice en Contemporary Justice Review: Issues in Criminal, Social and Restorative Justice uitgegeven 
(dit laatste tijdschrift incorporeert het opgeheven tijdschrift Restorative Justice: An International Journal). 
21 Laarman, B. (2019). ‘Just culture en herstelrecht in de afwikkeling van medische schade’. Tijdschrift voor 
Vergoeding Personenschade, 3, 65-83. 
22 Aarendonk, M. (2008). ‘Klachtenbemiddeling in de gezondheidszorg: overeenkomsten en verschillen met 
mediation’, in Boekblok Klacht en Recht in de Gezondheidszorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 745-751. 
23 Baas, N. (2002). Mediation in civiele en bestuursrechtelijke zaken: een internationaal literatuuronderzoek. 
Den Haag: WODC. 
24 Steden, R. van (2016). ‘Veiligheid begint bij verbinding’ (column). Tijdschrift voor Herstelrecht, 16 (4), 3-5. 
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‘vertrouwelijkheid’ als uitgangspunten voor deelname aan herstelrechtvoorzieningen, zoals 
bemiddeling, mediation en conferencing.25 Op het moment dat slachtoffers, verdachten en 
andere betrokkenen zonder procedurele dwang deelnemen aan herstelgerichte processen 
zal de slaagkans stijgen. Tijdens deze processen moet iedereen in vrijheid gehoord kunnen 
worden door een ‘onafhankelijke’ derde (zoals een mediator) die moet ‘maatwerk’ bieden. 
Want elke zaak is anders. 

Herstelrechtvoorzieningen zijn gebaseerd op een relationeel model, waarbinnen weder-
zijdse afhankelijkheden tussen mensen de kern vormen.26 Dit model legt de nadruk op het 
besef dat door conflicten, overtredingen of misdrijven interpersoonlijke relaties bescha-
digd zijn geraakt. Wanneer dit besef er bij de verdachte is, kan zich een begin vormen van 
respect voor andermans rechten, noden en waardigheid. Het gaat in een notendop om drie 
ideeën: (1) criminaliteit berokkent materiële en sociale schade die om herstel vraagt, (2) de 
beste manier om dit te doen is via één of meer ontmoeting(en) tussen alle betrokkenen die 
verantwoordelijkheid willen nemen, en (3) als mensen daadwerkelijk participeren kunnen 
er positieve veranderingen plaatsvinden, zoals het oplossen (of in ieder geval de-escaleren) 
van problemen en conflicten.27

Doelstellingen 
Herstelrechtvoorzieningen zijn er velerlei, maar meestal komt een aantal doelstellingen 
steeds terug. De voorzieningen willen bijdragen aan het achterhalen wat er is gebeurd (in 
de percepties van de betrokkenen), het gebeuren helpen verwerken (herstel), het nemen 
van passende maatregelen (verantwoording en afspraken) en het monitoren hoe ieder er in 
de loop van de tijd voorstaat (nazorg).28  
 Tevens wijst Braithwaite op het doel van ‘empowerment’: herstelgericht werken houdt 
in dat individuen en hun sociale omgeving greep krijgen op de situatie en zich eigenaar 
voelen, zodat herstel kan ontstaan.29 Het vertellen van, en luisteren naar, verhalen over wat 
er is gebeurd en het op gang brengen van dialoog zijn werkzame elementen die dit proces 
mogelijk maken. Vanuit het daderperspectief bekeken kunnen twee veel voorkomende uit-
komsten worden onderscheiden: symbolisch herstel door het aanbieden van een (geschre-
ven) excuus en materieel herstel door financiële schadevergoeding.30 Hiermee kunnen ge-
voelens van schaamte, verdriet en spijt gepaard gaan. Vanuit slachtoffersperspectief delen 
mensen ook hun emoties en accepteren zij de overeenkomst – of niet. In het beste geval 
vinden slachtoffers ‘peace of mind’ en kunnen zij verder met hun leven. 

25 Braithwaite, J. (2002). ‘Setting standards for restorative justice’. British Journal of Criminology, 42 (3), 563-
577. Zie ook: Bolitho, J. (2012). ‘Restorative justice: the ideals and realities of conferencing for you people’. Crit-
ical Criminology, 20 (1), 61-78.
26 Glowatski, K., Jones, N. & Carleton, N. (2017). ‘Bridging police and communities through relationship’. Re-
storative justice: an international journal, 5 (2), 267-292. 
27 Zie: www.restorativejustice.nl en www.restorativejusticeinternational.com.   
28 Ontleend aan: HiiL (2018). Het ergste hanteerbaar: ruimte voor menselijk strafrecht. Den Haag.
29 Braithwaite, J. (2002). 
30 Marder, I.D. (2018). Restorative justice and the police: exploring the institutionalisation of restorative jus-
tice in two English forces. Leeds: University of Leeds.



| 15

Achtergronden
Inspiratie voor herstelgericht werken ontspruit uit verschillende bronnen. Christelijke ge-
loofsgemeenschappen in met name Noord-Amerika hebben invloed uitgeoefend op het 
implementeren van herstelrecht in de strafrechtketen vanuit hun diepe overtuiging dat ver-
zoening, vergeving, vrede en rechtvaardigheid belangrijke uitgangspunten zijn voor goed 
samenleven.31 Maar denk ook aan aartsbisschop Desmond Tutu, die een voortrekkersrol 
had in het opzetten van truth and reconciliation committees (waarheids- en verzoenings-
commissies) na de val van het apartheidsregime in Zuid-Afrika.32 Daarnaast verwijzen au-
teurs naar premoderne vormen van community justice, zoals bij de Maori in Nieuw-Zee-
land, die als inspiratie voor herstelrecht hebben gediend. Het gaat hun dan om de traditie 
dat familiegroepen of stammen een grote, zelfs doorslaggevende, stem hadden in het spre-
ken van recht en het oplossen van conflicten, al moeten we voorzichtig zijn om met terug-
werkende kracht moderne ideeën over herstelrecht op een dergelijke eeuwenoude praktijk 
te plakken.33 Tevens kunnen bij deze vormen van community justice kritische kanttekenin-
gen worden geplaatst, zoals het risico op eigenrichting.34   
 In Nederland zijn er vanaf de jaren tachtig maatschappelijke ontwikkelingen gaande 
die het slachtoffer centraler willen stellen binnen de strafrechtketen. Strafrecht is immers 
dadergericht, het gaat om het straffen na een misdrijf. Daarentegen gaat het in het herstel-
recht (ook) om de schade die het slachtoffer is aangedaan en die daarvoor genoegdoening 
vraagt. Hij of zij wil compensatie en, als het kan, herstel – in zowel financiële als emotionele 
en sociale zin. De Europese Unie ondersteunt deze ontwikkeling en zegt het volgende over 
herstelrecht en slachtoffers:

Herstelrechtvoorzieningen […] kunnen zeer nuttig zijn voor het slachtoffer, maar moe-
ten met de nodige waarborgen worden omgeven om secundaire en herhaalde victimi-
satie, intimidatie en vergelding te voorkomen. […] De betrokken organisaties moeten 
daarom in de eerste plaats de belangen en behoeften van het slachtoffer behartigen, 
zorgen voor herstel van de door hem geleden schade en verdere schade voorkomen.35 

31 Misleh, D. & Hanneman, E. (2004). ‘Emerging issues: the faith communities and the criminal justice system’. 
Journal of Religion & Spirtuality in Social Work: Social Thought, 23 (1/2), 111-131. Zie ook: Hadley, M. (red.) 
(2001). The spiritual roots of restorative justice. New York: State University of New York. 
32 Batlle, M. (2000). ‘A theology of community: the Ubuntu theology of Desmond Tutu’. Interpretation: A Jour-
nal of Bible and Theology, 54 (2), 173-1982. 
33 Daly, K. (2002). ‘Restorative justice: the real story’. Punishment and Society, 4 (1), 55-79. 
34 Interessant genoeg stelt de Amsterdamse politiepsycholoog Frans Denkers in zijn boek Oog om oog, tand 
om tand en andere normen voor eigenrichting (Lelystad: Koninklijke Vermande 1985) juist gereglementeerde 
vormen van eigenrichting voor die we heden ten dage mogelijk onder burgerparticipatie en samenredzaamheid 
zouden laten vallen. 
35 Richtlijn 2012/29 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 12 tot vaststelling van 
minimumnormen van de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten 
(overweging 46). Zie ook: Europese Commissie (2019). Strengthening victims’ rights: from compensation to res-
toration. Luxemburg: Publication Office of the European Union.  
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De oprichting van Slachtofferhulp36 en de verbreding van het spreekrecht van slachtoffers 
(of hun nabestaanden) tijdens een strafproces37 passen hier naadloos in. Daarnaast raakt 
restorative justice aan activiteiten van de reclassering – reeds opgericht in 1823 – om da-
ders maatschappelijk te re-integreren en recidive/herhaald slachtofferschap te voorkomen. 
Strafrecht en herstelrecht zijn immers geen tegenovergestelden, maar hebben wederzijds 
meerwaarde en veronderstellen elkaar. Daders krijgen individueel straf (‘leedtoevoeging’) 
voor wat zij hebben aangericht, maar als het daarnaast of in plaats daarvan tot herstel 
komt, heeft dat ook invloed op slachtoffers en op het grotere, maatschappelijke geheel. 
Conflicten worden opgelost, de rust en goede vrede keren terug, mensen kunnen weer ver-
der met hun leven. 

Benaderingen en stromingen
Binnen de wetenschappelijke literatuur over herstelrecht is er sprake van een almagaan van 
benaderingen en stromingen. In zijn proefschrift maakt Marder onderscheid tussen theo-
retische en praktische benaderingen van herstelrecht.38 Binnen de theoretische benadering 
gaat het om een ‘filosofie’ of set van ‘principes’ en ‘waarden’ die betrekking hebben op het 
teruggeven van ‘eigenaarschap’ aan daders,39 slachtoffers en de gemeenschap om proble-
men op te lossen, ‘vrijwillig’ meedoen aan dit proces en individuele ‘capaciteiten’ benut-
ten (het  eigen bestaan in handen nemen) met een focus op ‘transformatie’ van daders en 
slachtoffers, ‘herstel’ van schade, ‘re-integratie’ en ‘verzoening’ als ideale uitkomsten. Prak-
tische benaderingen van herstelrecht leggen de nadruk op diverse vormen en toepassingen 
van herstelrecht die zich wederom toespitsen op het helen van geschonden relaties, waar-
onder het oplossen van problemen, compensatie of schadevergoeding, en hulp aan daders 
en slachtoffers. Deze processen vinden plaats op verschillende niveaus: van pogingen tot 
herstel tussen hele bevolkingsgroepen binnen landen (denk aan de waarheids- en verzoe-
ningscommissies in Zuid-Afrika, maar ook in Noord-Ierland) tot en met conflictbemidde-
ling op het lokale niveau tussen bewoners van buurten en wijken. We leggen ons vanuit een 
praktische benadering op het laatstgenoemde niveau toe.
 Voorts bestaat er een ‘minimalistische’ en een ‘maximalistische’ stroming binnen her-
stelrecht. De eerste stroming stelt vooral het communicatieproces tussen de directbetrok-
kenen in een conflict voorop. Het gaat aanhangers voornamelijk om een herstelgericht 
proces van participatie en deliberatie dat tot bevredigende uitkomsten moet leiden. Vrij-
willig meedoen staat centraal. Daarentegen zien maximimalisten herstelrecht als een vol-
waardig alternatief voor en binnen het strafrecht dat zonder herstelrechtelijke elementen 
en voorzieningen te punitief en te leedtoevoegend van aard zou zijn. Het strafrecht moet 
volgens hen op te schop of zelfs geheel worden getransformeerd.40 Herstel van schade aan 

36 www.slachtofferhulp.nl
37 Lens, K., Pemberton, A. & Groenhuijsen, M. (2010). Het spreekrecht in Nederland: een bijdrage aan het 
emotioneel herstel van slachtoffers? Tilburg: INTERVICT.  
38 Marder (2018).
39 Het is feitelijk vaak beter om van ‘verdachten’ te spreken, maar we houden voor het gemak de in de litera-
tuur veelgebruikte term ‘dader’ aan. 
40 Lode Walgrave, een van de grondleggers van de maximalistische visie, noemde dit tijdens het in ontvangst 
nemen van de Bianchi Herstelrecht Prijs voor de wetenschap op 18 december 2019 in Amsterdam de ‘conse-
quent doordachte’ versie van herstelrecht.
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het slachtoffer en aan de ruimere samenleving, en niet (alleen) de strafoplegging, is hier het 
einddoel. 
 De maximalistische visie geeft ook de voorkeur aan vrijwilligheid en ontmoeting tus-
sen betrokkenen, maar het opleggen en tenuitvoerleggen van een herstelrechtelijke sanctie 
is eveneens aanvaardbaar.41 In dit onderzoek positioneren we ons tussen beide uitersten. 
Vrijwilligheid staat voorop, waarbij herstelrecht zowel buiten als binnen het huidige straf-
rechtsysteem kan bestaan en er ook ruimte is voor een opgelegde herstelrechtelijke inter-
ventie, zoals een Halt-afdoening.  

Herstelgericht politiewerk

Beperkte aandacht
De politie is nauw betrokken bij het aanbieden van herstelrechtvoorzieningen. Er zijn drie 
mogelijkheden: politiefunctionarissen (1) treden zelf handelend op als bijvoorbeeld een 
wijkagent met alle partijen in gesprek gaat, (2) faciliteren bemiddeling, mediation of con-
ferencing via een doorverwijzing naar externe partijen, zoals mediators en (buurt)bemid-
delaars, voordat er aangifte is gedaan, of (3) zijn kaderstellend  door het plegen  van een 
herstelgerichte interventie nadat er aangifte is gedaan dan wel op het moment dat er een 
verplichting tot aangifte geldt.42 Toch bestaat er binnen de wetenschappelijke literatuur re-
latief weinig aandacht voor herstelgericht politiewerk.43 Dat is opmerkelijk, omdat de poli-
tie van nature de spin in het web is tussen daders, slachtoffers en een grotere gemeenschap 
van professionals, familie, vrienden, buren, enzovoort. Een verklaring is dat de politie zelf 
ambivalent staat ten opzichte van alternatieve – herstelgerichte – interventies. Niet ieder-
een binnen het korps is er tot op heden even enthousiast over. 
 Ten eerste bestaat er een opvatting van de politie als organisatie die primair ‘boeven 
moet vangen’ en ‘criminaliteit moet bestrijden’. Wijkagenten zouden niet moeten worden 
belast met ‘oneigenlijke’ taken zoals buurt- of informele bemiddeling, terwijl service- en 
intakemedewerkers burgers bij een melding of aangifte niet automatisch attent hoeven te 
maken op of hoeven door te verwijzen naar herstelrechtelijke procedures.44 Daarentegen 
gaat herstelgericht politiewerk over het oplossen van bredere problemen en conflicten dan 
louter criminaliteit. Burgers komen met allerlei zaken aan de balie. 

41 Walgrave, L. (2001). ‘On restoration and punishment: favorable similarities and fortunate differences’, in G. 
Maxwell & A. Morris (red.). Restorative justice for juveniles: conferencing, mediation and circles. Oxford: Hart, 
17-37. 
42 In dit derde geval is ook het OM bepalend bij de vraag wat voor zaak er voor de herstelrechtvoorziening 
mediation in aanmerking komt en wat voor zaak niet. Overigens kan buiten het strafrecht om altijd een dad-
er-slachtofferbemiddeling plaatsvinden via Perspectief Herstelbemiddeling, zonder dat de uitkomst invloed 
kan hebben op de strafrechtelijke afdoening.
43 Er zijn wel twee, inmiddels oudere, specials issues over ‘restorative policing’ uitgebracht door Police, Prac-
tice and Research in 2003 en het Journal of Police Studies (Cahier Politiestudies in het Nederlands) in 2009. In 
2017 gaven Clamp en Paterson bij Routledge een boek over dit thema uit: Restorative policing: concepts, theory 
and practice. In 2018 publiceerde Marder een proefschrift over restorative justice en de politie in Durham en 
Gloucestershire, Groot-Brittannië. 
44 Stokkom, B. van (2019). ‘De in zichzelf gekeerde Nationale Politie: bemiddeling en sociale zelfredzaamheid 
uit zicht?’ Tijdschrift voor Herstelrecht, 19 (1), 45-52. Deze opvatting staat dus inmiddels haaks op de wettelijke 
bepaling van 51h Sv.
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Ten tweede heeft terughoudendheid deels te maken met een politiecultuur die prioriteit 
geeft aan aangifte en vervolging. Zeker bij ernstiger (gewelds)zaken kan er aarzeling be-
staan om herstelrechtvoorzieningen in te zetten, hoewel herstel ook dan effectief kan zijn.45 
Gebrek aan kennis en ervaring bij de politie spelen dus mee. Zoals opgemerkt, in artikel 
51h Sv is vastgelegd dat het Openbaar Ministerie bevordert dat de politie partijen in een zo 
vroeg mogelijk stadium informeert over de mogelijkheden van herstelrechtvoorzieningen. 
De politie moet kortom sinds 1 januari 2012 met dit type voorzieningen aan de slag.

Lokale pilots
Inmiddels leeft er bij de politie ook de nodige belangstelling voor ‘betekenisvolle – alterna-
tieve – interventies’ die afwijken van de traditionele strafrechtelijke aanpak. Daarvan ge-
tuigt dit onderzoek. Een eerder gepubliceerd voorbeeld gaat over het Utrechtse Mediatie-
model, waarbij de politie kritisch keek of aangifte het onderliggende probleem inderdaad 
kon oplossen en aansluiting zocht bij partners, onder wie schoolpersoneel, hulpverleners 
en mediators.46 Andere voorbeelden zijn bemiddeling door de politie bij eergerelateerd ge-
weld47 en de inzet van herstelrechtvoorzieningen in discriminatiezaken.48

 Binnen de politie-eenheid Amsterdam experimenteert men met het centraal stellen van 
de wens van de burger in het aangifteproces, waarbij mediation vervolgens een optie is. En 
ook binnen de politie-eenheid Rotterdam zijn politiemedewerkers getraind om herstelbe-
middelingen uit te voeren of om burgers door te verwijzen naar agogisch medewerkers van 
de gemeente en naar bureau Halt.49 Inmiddels bestaat er een Platform Herstelrecht binnen 
de Nederlandse politie dat bijdraagt aan de ontwikkeling van landelijk beleid voor herstel-
rechtvoorzieningen. Vooralsnog heeft herstelgericht politiewerk in Nederland uit alleen 
lokale pilots bestaan.

Buitenlandse voorbeelden
Nederlandse ontwikkelingen met betrekking tot betekenisvol handelen en zoeken naar al-
ternatieven voor het strafrecht staan zeker niet op zichzelf. Bijvoorbeeld binnen het Ver-
enigd Koninkrijk is er politieke steun voor herstelrechtvoorzieningen in met name jeugd-
zaken. Politiekorpsen experimenteren met restorative hersting en neighbourhood justice 
panels. Deze methoden worden ook toegepast bij ernstigere delicten en bij volhardende, 
meervoudige daders.50 Projecten richten zich op de bevordering van begrip en bewustwor-
ding binnen politiedistricten, waarbij medewerkers ondersteuning krijgen om herstelge-

45 Tijdens een gesprek op 11 juli 2019 in Amstelveen vertelde Charlotte Wegener van de Deense politie over 
haar positieve ervaringen met mediation bij moord en verkrachting. 
46 Elfallah, T. & Dierx, J. (2016). ‘Politiemensen en herstelbemiddelaars: knooppunten in het Utrechtse Medi-
atiemodel’. Zie ook: Cleven et al. (2016). 
47 Janssen, J. & Sanberg, R. (2016). ‘Bemiddeling door de politie bij eergerelateerd geweld’. Tijdschrift voor 
Herstelrecht, 16 (4), 26-41.
48 Aa, S. van der, Claessen, J. & Hofmann, R. (2020). Speciale behoeften van slachtoffers van hate crime ten 
aanzien van het strafproces en de slachtofferhulp. Den Haag: WODC.
49 Cleven et al. (2016).
50 Patterson, C. & Clamp, L. (2012). ‘Exploring developments in restorative policing in England and Wales’. 
Criminology and Criminal Justice, 12 (5), 593-611. 
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richt werken te bevorderen en te faciliteren.51 Dan blijkt dat de implementatie van alter-
natieve interventies in Groot-Brittannië net zo goed een uitdaging is door een nadruk op 
crime fighting, het willen meten van ‘harde’ (cijfermatige) resultaten en een in toenemende 
mate centralistische aansturing van de politie. Dezelfde bevindingen gelden voor Vlaan-
deren, dat verschillende vormen van herstelrechtvoorzieningen inzet binnen het kader 
van restorative policing (mediation, groepsbemiddeling, enzovoort), die, ondanks alle en-
thousiasme, niet vanzelfsprekend onderdeel zijn van de alledaagse politiepraktijken.52 Een 
soortgelijk beeld geldt waarschijnlijk voor meer landen. 
 Het Australische ‘Wagga Wagga’-model trekt de meeste aandacht in wetenschap en be-
leid.53 Begin jaren negentig werkten politiefunctionarissen in New South Wales met jeug-
dige delinquenten vanuit een cautioning scheme: het geven van een verbale waarschuwing 
– te vergelijken met stopgesprekken, eventueel gevolgd door een arrestatie of een doorver-
wijzing naar Jeugdzorg. Binnen deze praktijk besloten zij nauwer met de lokale gemeen-
schap (ouders, leerkrachten en hulpverleners) te gaan samenwerken vanuit de overtuiging 
dat criminaliteit meer is dan een overtreding van de wet; er worden ook sociale relaties 
geschonden. Naar de waarneming van de politie was er te weinig aandacht voor slacht-
offers en werden daders soms te licht gestraft. Daarom zetten agenten brede conferenties 
op met gesprekken tussen alle stakeholders en formele contracten als uitkomst. Daders 
moesten hun verantwoordelijkheid nemen, toekomstig gedrag verbeteren en schade her-
stellen. Resultaten waren bemoedigend en uiteindelijk werd het Wagga Wagga-model op-
genomen in de Australische jeugdstrafrechtketen. Zo groeide herstelgericht politiewerk 
uit van een kleinschalig programma tot een heel nieuwe manier van werken. Tevens werd 
Wagga  Wagga een voorbeeld voor initiatieven elders. 

Definitie
Nu we in vogelvlucht langs de literatuur over herstelrecht en de positie van de politie hier-
binnen zijn gegaan, is het tijd om tot een definitie te komen. Om te beginnen verbindt 
restorative policing twee benaderingen van politiewerk met elkaar: community oriented 
policing (vrij vertaald: gebiedsgebonden politiewerk; GGP) en problem-oriented policing 
(probleemgeoriënteerd politiewerk).54 GGP gaat in essentie over een politie die nabij is tot 
burgers, toegankelijk, dienstbaar en benaderbaar via een lokaal basispolitieteam en wijk-
agenten. Zoals de naam al zegt, verwijst ‘probleemgeoriënteerd politiewerk’ naar een aan-
pak die (wijk)agenten op basis van informatiesturing zo gefocust en effectief mogelijk inzet 
op lokale veiligheidsvraagstukken. Van oorsprong gaat deze benadering over een politie die 

51 Shapland, J. & Crawford, A. et al. (2017a). Developing restorative policing in Humerside, South Yorkshire and 
West Yorkshire. Sheffield: Centre for Criminological Research. 
52 Vynckier, G. (2009). ‘A comparative view on the role of the police in different restorative practices in Flan-
ders’. Cahiers Politiestudies, 2, 19-38. Zie ook: Shapland, J. & Crawford, A. et al. (2017b). Developing restorative 
justice: learning lessons from Belgium and Northern Ireland. Sheffield: Centre for Criminological Research. De 
onderzoekers richten zich vooral op Leuven als een ‘good practice’ die uniek is in Vlaanderen. Over Noord-Ier-
land merken de onderzoekers op dat herstelgericht werken daar relatief kort bestaat en zich voornamelijk op 
jeugdzaken richt. Marder (2018) geeft in zijn proefschrift aan dat ‘restorative justice’ een werkwijze met lage 
zichtbaarheid binnen de Britse politiecontext is die in meer of mindere mate en op verschillende manieren 
wordt ingezet. 
53 Zie bijvoorbeeld Clamp & Paterson (2017). 
54 Clamp & Paterson (2017). 
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niet alleen naar vrede en veiligheid streeft via preventie en (kortstondig) repressief ingrij-
pen, maar die ook de oorzaken van conflicten en problemen bij de bron wil aanpakken. Dat 
kan in samenspraak met anderen.
 Bij herstelgericht politiewerk (restorative policing) gaat het om een combinatie van GGP 
en dienstverlening richting burgers, waarbinnen het oplossen van problemen via andere 
wegen dan alleen het strafrecht cruciaal is. Daarbij draagt de politie bij aan engagement 
van betrokkenen, houdt zij de dader (of daders) primair verantwoordelijk voor herstel van 
geschonden relaties, creëert zij een omgeving voor reflectie en leren, betrekt zij op een 
constructieve manier slachtoffers (en hun schade) en de bredere gemeenschap via metho-
dieken of rituelen, en gaat (pas) over tot wetshandhaving als alle andere opties hebben ge-
faald.55 Dat brengt ons tot de volgende definitie: 

Herstelgericht politiewerk legt zich, eventueel met hulp van externe partners en op 
basis van een combinatie van individuele en collectieve verantwoordelijkheid van alle 
betrokkenen, toe op het repareren en herstellen van schade aan slachtoffers en aan 
gemeenschappen die (on)intentioneel is ontstaan door criminaliteit, overtredingen of 
andere problemen en conflicten. 

Deze definitie bestaat uit verschillende elementen die nadere toelichting verdienen:56

 ■ Herstelgericht politiewerk wordt in beginsel uitgevoerd door intake- en servicemede-
werkers, wijkagenten en andere lokale politiefunctionarissen. Intake en service is de 
toegangspoort tot het strafrecht als burgers aangifte willen doen. Intakers en daarna 
screeners beoordelen of een zaak waarmee de burger komt, geschikt is voor een straf-
rechtelijk proces of dat er alternatieven voorhanden zijn – die alternatieven kunnen ook 
parallel aan het strafrecht worden ingezet. Wijkagenten en andere lokale politiefunctio-
narissen kunnen in zaken informeel bemiddelen en, net als intakers, doorverwijzen naar 
externe partners. In brede zin kan een heel basisteam bij herstelgericht werken worden 
betrokken.

 ■ Externe partners zijn professionals die zich op het brede terrein van herstelrecht be-
wegen. Voorbeelden zijn conflictbemiddelaars, buurtbemiddelaars, mediators, facilita-
toren/coördinatoren van (eigen kracht)conferenties, hulpverleners, agogisch medewer-
kers en medewerkers van bureau Halt. 

 ■ Individuele en collectieve verantwoordelijkheid geeft aan dat bij herstelgericht politie-
werk alle betrokkenen vrijwillig meedoen. Verantwoordelijkheid geldt voor de verdach-
te of dader met betrekking tot de schade die het gevolg is van zijn of haar handelen, 
maar ook voor deelname door slachtoffers en de gemeenschap aan herstelrechtvoor-
zieningen. Collectieve verantwoordelijkheid refereert dus aan het gezamenlijke belang 
om een werkzame en duurzame oplossing te bereiken die voor iedereen bevredigend is.

 ■ Schade omvat zowel financiële verliezen die zijn ontstaan, maar ook sociale, emotionele 
en psychische sporen die bij slachtoffers, naasten (de bredere gemeenschap), professi-
onals en verdachten/daders zijn getrokken. Schade is dus, naast een juridisch beginsel, 

55 McCold, P. (2016). White paper on restorative policing. Carson City (Nevada): Restorative Justice Interna-
tional. 
56 Vgl. Lemley, E. (2001). ‘Designing restorative justice policy: an analytical perspective’. Criminal Justice Pol-
icy Review, 12 (1), 43-65.
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ook een breed moreel begrip, waarvan de precieze aard en omvang per zaak moet wor-
den vastgesteld. 

 ■ Herstel heeft betrekking op een proces van rehabilitatie tussen verdachten/daders en 
slachtoffers dat allerlei vormen kan aannemen: schade vergoeden, excuses maken, tot 
verzoening komen, enzovoort. Soms is (volledig) herstel niet of niet meer mogelijk. 
Daarom moet per zaak worden uitgezocht of en hoe aan herstel kan worden gewerkt. 

 ■ Slachtoffers zijn degenen die direct door een conflict, overtreding of misdrijf zijn ge-
raakt en daardoor schade hebben ondervonden. Het gaat hier om direct betrokken indi-
viduen en om hun bredere verbanden van naasten: familie, vrienden, buren, enzovoort. 
Ook politiemensen, andere hulpverleners of getuigen kunnen zich slachtoffer voelen 
van een ingrijpende gebeurtenis. Wederom: slachtofferschap is, behalve een juridische 
term, ook een breed moreel begrip.

 ■ Gemeenschappen verwijzen naar geografisch directe bewoners (buren) van een buurt 
of wijk en naar bredere sociale netwerken van ouders, familie, verzorgers, vrienden en 
kennissen. In extremo verwijst ‘gemeenschap’ naar een hele samenleving die kan lijden, 
zoals het geval was bij bijvoorbeeld de MH-17-ramp. Hier beperken we ons tot wat be-
kendstaat als ‘communities of care’: een sociale of steuncirkel die per zaak uniek is en 
bestaat uit mensen die direct betrokken zijn bij de zorg voor en ondersteuning van het 
slachtoffer alsook van de verdachte of dader. De samenleving, als abstracte gemeen-
schap van gemeenschappen, heeft de taak om met verdachten/daders om te gaan door 
het stellen van een norm over wat acceptabel gedrag is – en wat niet. Daarvoor dient de 
rechtsspraak. In het verlengde hiervan ligt de, soms moeilijke taak, van re-integratie van 
daders in de samenleving. 

 ■ (On)intentioneel. Binnen het strafrecht zijn het verdachten (of na veroordeling: daders) 
die schade hebben aangericht door een misdrijf of overtreding. Er zijn echter proble-
men en conflicten denkbaar die niet onder deze enge definitie vallen, maar waarbij er 
wel een persoon is die verantwoordelijk kan worden gehouden voor schade. Daarnaast 
hoeft handelen niet altijd intentioneel te zijn. Denk bijvoorbeeld aan een zwaar ver-
keersongeval. Ook dan is herstelgericht werken mogelijk.

Empirische inzichten

Herstelgericht werken vertrekt vanuit de optimistische verwachting dat er altijd hoop blijft 
op transformatie en herstel na conflicten en problemen. Daly onderstreept hierbij dat resto-
rative justice weliswaar positieve uitkomsten kan genereren voor daders, slachtoffers, po-
litie, justitie en de grotere gemeenschap, maar verwachtingen en voorstellen moeten ook 
weer niet onrealistisch hoog zijn. Zoals zij het stelt: voorstanders vertrekken graag vanuit 
het normatieve standpunt van wat er zou moeten gebeuren, terwijl empirisch onderzoek 
zich toelegt op wat er daadwerkelijk gebeurt.57 Bovendien hoeft het invoeren van herstel-
recht en mediation bij de politie geen revolutie te betekenen. Ook binnen de huidige prak-
tijk zijn er al aanknopingspunten om deze manier van werken te faciliteren. Vanuit die 
nuchtere grondhouding vatten we inzichten over herstelgericht (politie)werk samen. 

57 Daly, K.(2003). ‘Mind the gap: restorative justice in theory and practice’, in A. van Hirsch en J. Roberts et 
al. (red.). Restorative justice and criminal justice: competing or reconcilable paradigms? Oxford: Hart, 219-236.
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Nederlandse studies
In Nederland hebben onderzoekers eerder een brede studie verricht naar vijf pilots met 
herstelrechtvoorzieningen.58 Twee pilots vonden plaats na afloop van het strafproces en 
de uitspraak. Het ging hier om mediation tussen daders en slachtoffers na een contact- of 
locatieverbod en conferenties met adolescente daders die onder toezicht stonden van de 
reclassering. Twee pilots bij de politie Utrecht (Vreedzame Wijken) en Spijkenisse/Nisse-
waard (ook een casus in dit onderzoek) vonden plaats als alternatief voorafgaand het straf-
proces en in een pilot was herstelrecht onderdeel van het strafproces. Alle betrokkenen 
zijn voor, tijdens en na het herstelproces gevraagd naar hun ervaringen. De onderzoekers 
wijzen op diverse positieve uitkomsten. 
 Een opvallende conclusie is dat in een aanzienlijk aantal van de zaken daders (of ver-
dachten) en slachtoffers uit zichzelf meedoen. In bijna de helft van alle gevallen waarin een 
poging tot herstel werd gedaan, gebeurde dat ook. De reden om deel te nemen was voor 80 
procent eenvoudig: alle partijen kregen een herstelaanbod. Mensen zijn kennelijk bereid 
om mee te praten en mee te beslissen over oplossingsrichtingen. Anders gezegd, de dialoog 
mogen aangaan, is een belangrijke motivatie om mee deel te nemen. Slachtoffers wilden 
niet meedoen als ze bemiddeling te belastend vonden of bang waren het stafproces te ver-
storen. Daders haakten voornamelijk af op het moment dat de andere partij niet mee wilde 
doen.  
 In 70 procent van alle onderzochte zaken werd een, meestal schriftelijke, overeenkomst 
bereikt die door vrijwel iedereen wordt begrepen. Van alle respondenten zei 75 procent 
tevreden te zijn met de uitkomst,59 15 procent was dat niet en de rest bleef met een on-
bestemd gevoel achter. In ongeveer de helft van alle overeenkomsten staat alleen een uit-
leg over hoe het conflict is ontstaan, in iets minder dan de helft erkent de dader expliciet 
schuld. Rond de 40 procent van alle overeenkomsten bevat afspraken over toekomstig ge-
drag, in een kwart komt financiële compensatie voor, in 20 procent doet men andere belof-
ten aan de tegenpartij en in 30 procent zijn er suggesties voor het verdere verloop van het 
juridisch proces gedaan. 
 Betrokkenen bij de pilots in Utrecht en Spijkenisse/Nissewaard vonden herstelrecht van 
meerwaarde voor het politiewerk, met als kanttekening de vraag in hoeverre de politie zelf 
mediation moet uitvoeren.60 In 75 procent van alle geslaagde mediations binnen het brede-
re onderzoek (dus niet alleen bij de politie) vond een sepot plaats. Ter vergelijking: van de 
zaken zonder mediation eindigde slechts 30 procent in een sepot. Deelnemende partijen, 
die in grote meerderheid bekenden van elkaar waren, kwamen voornamelijk bijeen vanwe-
ge een geweldsdelict. Slachtoffers wilden graag uiting geven aan de emotionele impact van 
het delict, terwijl het bij een deel van de daders om gevoelens van schuld en schaamte ging. 
Vrijwilligheid, neutraliteit, objectiviteit en vertrouwelijkheid waren cruciale voorwaarden 
om herstelbemiddeling positief te laten verlopen.

58 Cleven et al. (2016). 
59 Hoewel Latimer et al. (2005) in hun synthese van internationale studies naar restorative justice ook positief 
zijn over de effectiviteit van praktijken waarschuwen ze voor het probleem van ‘zelfselectie’: omdat daders en 
slachtoffer vrijwillig meedoen aan herstelbemiddeling is het waarschijnlijker dat processen succesvol verlopen. 
Hoge slagingscijfers zouden gecorrigeerd moeten worden door toevoeging van het aantal voorgestelde traject-
en waaraan partijen niet mee wilden doen (Latimer, J., Dowden, C. & Muise, D. (2005). ‘The effectiveness of 
restorative justice practices: a meta-analysis.’ The Prison Journal, 85 (2), 127-144).
60 Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de pilots na straftoemeting nauwelijks iets hebben opgeleverd. 
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Terugkijkend waren de meeste deelnemers positief over het verloop van het herstelproces. 
Circa 26 procent van de slachtoffers en 17 procent van de daders zijn echter negatief ge-
stemd over het niet uitkomen van (te hoge) verwachtingen van herstel. Daders en slachtof-
fers gaven afgerond een gemiddeld rapportcijfer van een 7 aan de hele procedure. Na afloop 
voelde 40 procent van de daders en slachtoffers zich beter door deelname aan herstelrecht. 
Vooral het versterken van relaties en persoonlijke kracht (zelfbeeld) krijgen een positief 
oordeel. Aan de andere kant vinden zeker niet alle slachtoffers en daders dat zij voldoende 
erkenning hebben gekregen.
 Geslaagde mediations kosten, all-in, gemiddeld 1000 tot 1500 euro (een eenvoudige 
zaak zal goedkoper zijn, een complexe duurder). Hoe moeten we deze kosten ten opzich-
te van de baten wegen? Ten eerste is er mogelijk afwikkelingswinst: er hoeven minder of 
geen financiële middelen meer naar vervolging, berechting en strafexecutie. Hoewel het 
lastig is om de precieze omvang van deze ‘winst’ te bepalen, stellen de onderzoekers dat 
het ‘redelijk’ is om aan te nemen dat mediation politie en justitie iets oplevert. Zaken kun-
nen bijvoorbeeld uit de ‘wachtbak’ van politiebureaus worden gehaald en partijen zijn vaak 
geholpen door het aangeboden alternatieve traject. Dit kan kosten besparen en vertrou-
wen verhogen. In de tweede plaats is er maatschappelijke winst: idealiter komen daders en 
slachtoffers tot symbolisch, emotioneel en/of financieel herstel. Ook zou de kans op reci-
dive dalen, al was het voor de onderzoekers onmogelijk om hier harde uitspraken over te 
doen. 
 Een kleine projectrapportage binnen de politie-eenheid Amsterdam61 laat zien dat wijk-
agenten veelvuldig aan informele bemiddeling doen of een ‘stopgesprek’ voeren in het ka-
der van herstel- en oplossingsgericht werken. De inzet van een externe mediator blijft ech-
ter onderbenut. Daar ligt een onderbenut potentieel die toegevoegde waarde kan hebben 
voor het probleemoplossend vermogen van de politie. Hierbij is het belangrijk dat ser-
vice- en intake en het kwaliteitsbureau een scherpere ‘triage’ –beoordeling – verrichten 
om zaken richting een herstelgericht traject te kunnen begeleiden. Een betere registratie 
van herstelgerichte politie-interventies (door wijkagenten) en de afloop daarvan is nodig 
om meer zicht te krijgen op mogelijke zaken. Hetzelfde geldt voor de vormgeving van een 
selectie- en verwijsvoorziening die ondersteunt bij de afweging welke zaken wel of niet ge-
schikt zijn voor doorgeleiding naar een herstelrechtelijke afdoening.  

Buitenlandse studies
Een omvangrijk Brits onderzoek naar zaken waarin herstelpogingen zijn gedaan in verge-
lijking met een controlegroep zonder deze interventies laat eveneens bemoedigende uit-
komsten zien.62 Daders die participeerden in mediation, gingen over een periode van twee 
jaar minder vaak in de fout dan daders die dat niet deden. Dat gold vooral voor daders die 
positief waren over het herstelproces. Hiermee zouden de baten van recidiveverminde-
ring een veelvoud zijn van alle kosten die mediation en conflictbemiddeling meebrengen. 
Andere doortimmerde internationale studies van Sherman et al. wijzen uit dat daders en 
slachtoffers die vrijwillig deelnemen aan herstelrechtvoorzieningen in het grootse deel van 

61 Slump (2020). 
62 Shapland, J. & Atkinson, A. et al. (2008). Does restorative justice affect reconviction? The fourth report from 
the evaluation of three schemes. Londen: Ministry of Justice. 
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de gevallen tevreden zijn.63 Ook zij vinden een positieve impact op criminaliteitscijfers, 
stellen dat herstelgericht werken relatief weinig kost ten opzichte van andere maatregelen 
(het strafrecht, maar ook zorgtrajecten) en onderkennen positieve effecten op de psycholo-
gische gezondheid van zowel slachtoffers als daders. Partijen verwerken conflicten beter en 
zijn uiteindelijk beter af dan onder strafrechtelijke condities. Recidivecijfers kunnen dalen, 
maar restorative justice werkt voor verschillende personen ook anders uit.
 

Kanttekeningen

Voorstanders van restorative justice doen drie grote claims: daders en slachtoffers zijn 
tevreden over een bemiddelingsproces, er is een grote kans dat zij zich aan de vrijwillig 
gemaakte afspraken maken en recidivecijfers gaan omlaag. Publicaties bevestigen dat er 
waarheid in deze claims schuilt, maar auteurs plaatsen ook kanttekeningen. Ten eerste kan 
er geen definitief antwoord gegeven worden op de vraag of herstelrechtelijke interventies 
altijd doen wat ze beloven. Studies gaan over uiteenlopende interventies voor, tijdens of na 
het strafproces. Het is dus onmogelijk om op basis van de gevonden resultaten generieke 
conclusies te trekken.64 Herstelrecht is veelbelovend, maar gedetailleerde evaluaties naar 
werkzame elementen zijn vooralsnog schaars. Hierbij moet ook preciezer rekening wor-
den gehouden met welke conflicten, misdrijven over overtredingen en welk type herstel-
rechtvoorzieningen we te maken hebben. Kunnen alle daders en slachtoffers over één kam 
worden geschoren? Werkt herstelrecht in alle zaken? Gelden dezelfde succesfactoren voor 
bemiddeling, mediation en conferencing?
 Ten tweede werken theorieën over restorative justice – en samenhangend: restorative 
policing – vanuit een helder slachtoffer-/daderschema. Maar soms is dit onderscheid niet 
zo helder.65 Daders kunnen slachtoffers zijn, en andersom. Bij burenruzies kan zoiets het 
geval zijn en dit kan een (negatief ) effect hebben op het verloop van mediationprocessen. 
Denk daarnaast aan een jongere die een delict heeft gepleegd, maar ook onder zware druk 
staat van ‘foute’ vrienden en/of slachtoffer is van een ongunstige thuissituatie (gebroken 
gezin, verwaarlozing, mishandeling). Het kan heel pijnlijk zijn om diegene puur als dader 
neer te zetten. Vanaf het begin moeten de uitgangsposities en achtergronden van alle deel-
nemers dus open op tafel liggen. Tevens is het een vereiste dat zowel daders als slachtoffers 
(of mixen hiertussen) vrijwillig meedoen. Er mogen geen voorwaarden vooraf worden ge-
steld. Als een dader bijvoorbeeld vooraf een bekentenis moet afleggen of een slachtoffer het 
gevoel heeft dat hij (of zij) compassie moet tonen, kan dit betekenen dat partijen weigeren 
om verder te gaan.  
 Ten derde is er een doorlopende discussie gaande over de vraag of herstelrechtvoor-
zieningen overal een oplossing voor kunnen bieden. Er gaan stemmen op die deze aan-
pak vooral zinvol vinden bij relatief kleine incidenten die desondanks flinke impact op alle 
betrokkenen kunnen hebben. Anderen beweren dat herstelrechtvoorzieningen ook bij 

63  Sherman, L. & Strang, H. (2007). Restorative justice: the evidence. Londen: Smith Institute. Zie ook: Strang, 
H & Sherman, L. et al. (2013). Restorative Justice Conferencing (RJC): using face-to-face meetings of offenders 
and victims – effects on offenders, recidivism and victim satisfaction: a systematic review (Campbell Systematic 
Reviews). Oslo: The Campbell Collaboration.  
64 Sherman, L. & Strang, H. (2007).
65 Menkel-Meadow, C. (2007). ‘Restorative justice: what is it and does it work?’ Annual Review of Law and 
Social Science, 3, 161-187.
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moord, doodslag en verkrachting van (grote) waarde kunnen zijn. Een volgende kwestie 
is hoe om te gaan met notoire draaideurcriminelen en met kwetsbare mensen die verward 
gedrag vertonen.66 Personen kunnen onbetrouwbaar overkomen of psychisch instabiel zijn. 
Met andere woorden: zijn mediation en andere alternatieve interventies geschikt voor alle 
soorten delicten en alle daders of slachtoffers? Of moeten er voor specifieke groepen speci-
fieke voorzieningen ingericht worden? Dit soort analyses kan de werklast van de politie in 
beginsel verhogen. Uit een kleine Britse studie naar hoe politieagenten over restorative jus-
tice denken, kan worden opgemaakt dat een meerderheid alternatieve interventies nuttig, 
maar ook potentieel belastend, vindt.67 Er is extra scholing, training en tijd nodig. 
 Ten vierde hebben benaderingen van restorative justice betrekking op empowerment en 
op het bouwen van gemeenschappen. Nu is de term ‘gemeenschap’ abstract en fluïde. In 
onze definitie van herstelgericht politiewerk spreken we preciezer over ‘zorgzame gemeen-
schappen’ (communities that care) die in een ‘warme’ steuncirkel om daders en slachtoffers 
heen staan. Het is echter denkbaar dat zo’n cirkel ontbreekt of fragiel is en dat deelnemers 
niet tot participatie in staat zijn. Zij staan er alleen voor, zijn de taal niet machtig, hebben 
onvoldoende opleiding genoten of kunnen door andere oorzaken onvoldoende grip krijgen 
op de situatie. Deelnemers aan Nederlandse herstelrechtpilots waren in de regel hoger ge-
schoold, wat ouder, samenwonend of gehuwd en vrij mondig.68 Bovendien moet mediation 
ook worden gefinancierd en niet iedereen kan (als betrokkenen dat zelf moeten betalen) 
die kosten dragen. Bij het implementeren van alternatieve interventies is het dus nodig om 
afdoende voorzieningen voor kwetsbare bevolkingsgroepen te treffen. 
 Ten vijfde kan het verloop van herstelgerichte processen, ondanks mooie resultaten, in 
de praktijk toch tegenvallen. In weerwil van gemelde positieve resultaten, rapporteert Bo-
litho op basis van een observatiestudie naar youth conferencing in New South Wales, Aus-
tralië, over haperingen. Daders en slachtoffers wilden lang niet altijd meewerken, omdat ze 
het gebeuren niet wilden herbeleven, te boos of te bang waren, het proces te veel tijd von-
den kosten of weinig fiducie in de uitkomsten hadden.69 De auteur benadrukt dat er genoeg 
ruimte moet zijn voor het vertellen van verhalen en respectvol luisteren, maar soms was 
het relaas van een dader of slachtoffer kort en kaal. Niet alle pogingen tot dialoog resul-
teerden in een goed gesprek. Spijt of excuses werden zelden verbaal gemaakt, lichaamstaal 
sprak soms wel boekdelen. Een en ander betekent dat getrainde en gecertificeerde medi-
ators nodig zijn om processen in goede banen te leiden. Hoewel spijt of excuses niet per 
se nodig zijn, is het wel gewenst dat gesprekken, zorgvuldig begeleid, vlotten en resultaat 
hebben. 
 Ten zesde is het noodzakelijk om een afweging te maken tussen gecertificeerde wijk-
agenten en externe mediators die herstelprocessen begeleiden. In hun onderzoek naar be-
middeling door de politie bij eergerelateerd geweld merken Janssen en Sanberg op dat cri-
teria van ‘vertrouwelijkheid’, ‘vrijwilligheid’ en ‘objectiviteit’ onder druk kunnen komen te 
staan.70 Daders voelen mogelijk druk door de aanwezigheid van politiefunctionarissen. Zijn 

66 Menkel-Meadow, C. (2007).
67 Gavin, P. & MacVean, A. (2018). ‘Police perceptions of restorative justice: findings from a small-scale study’. 
Conflict Resolution Quarterly, 36, 115-130. 
68 Cleven et al. (2016).
69 Bolitho (2012).
70 Janssen & Sanberg (2016).
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zij voldoende vrij om te vertellen of blijven zaken onbesproken als er een wijkagent bij het 
gesprek zit? Is het handig om op een politiebureau af te spreken of is een neutrale plek toch 
beter? De politie zelf raakt in een lastig parket als daders tijdens vertrouwelijke mediation-
gesprekken (nieuwe) bekentenissen afleggen. Want wat hiermee te doen? Anderzijds kun-
nen slachtoffers het fijn vinden als er een wijkagent aanwezig is. Zeker bij geweldsmisdrij-
ven voelen zij zich beschermd en gerustgesteld door de ‘sterke arm der wet’. Om redenen 
van neutraliteit en onafhankelijkheid hebben wij in dit onderzoek gewerkt met een externe 
mediator in strafzaken.  
 Ten zevende bestaat er binnen herstelgericht werken spanning op de wens tot eendui-
dige criteria voor doorverwijzing en deelname enerzijds en de noodzaak tot maatwerk an-
derzijds. We hebben eerder al aangegeven dat intakers, maar ook wijkagenten, over de 
nodige discretionaire ruimte beschikken. Zij genieten handelingsvrijheid en dat is nodig 
omdat elke casus anders is. Telkens moeten politieprofessionals een passende oplossing 
in concrete situaties vinden. Daarbij bestaat het risico dat er ongelijkheid optreedt bij het 
toelaten van personen tot herstelrechtelijke processen.71 Intakegesprekken op een politie-
bureau zijn om begrijpelijke redenen besloten en onzichtbaar voor het grotere publiek.  
Mondige burgers krijgen wellicht meer voor elkaar. Het is, kortom, noodzakelijk om scherp 
zicht te krijgen op wat er in de praktijk gebeurt als een burger melding of aangifte wil doen 
en vervolgens een alternatief traject aangereikt krijgt. Wat is de aanleiding voor zo’n tra-
ject, waarom en wanneer wil de politie bemiddelen, bemiddelt een wijkagent of verwijst de 
politie door naar een externe mediator, wie is er aanwezig bij het gesprek, waar vindt dit 
plaats en wat is het onderwerp?72 Het succes van interventies ligt bij een gedegen voorbe-
reiding, wegingskader en stappenplan die tezamen handelingsperspectief kunnen bieden 
in de complexiteit van alledag. 
 Tot slot vergt al het bovenstaande draagvlak en leiderschap binnen de politie. Clamp 
en Paterson wijzen erop dat eerstelijns politiemedewerkers, zoals intakers en wijkagenten, 
voor burgers de eerste gezichten zijn als zij een probleem melden, aangifte willen doen en 
mogelijke alternatieven aangeboden krijgen. Zij zijn, in hun woorden, community leaders.73 
Om nieuwe manieren van werken mogelijk te maken zijn er aangepaste beslissingsproto-
collen nodig die ruimte laten voor restorative policing. Ook zijn training en bijscholing ver-
eist om politiemedewerkers de kennis en vaardigheden bij te brengen voor het laten wer-
ken van alternatieve interventies. Dat vergt wijzigingen in de politiestructuur en -cultuur. 
Hoewel mediation tijdens strafzaken inmiddels vast onderdeel is binnen het Nederlandse 
repertoire aan afdoeningen, blijft deze manier van werken bij de politie onderbelicht en 
onderbenut. Veranderingen in cultuur en structuur hebben altijd een lange adem nodig die 
draagvlak bij en leiderschap van de hogere politieregionen behoeven. Grote organisatiever-
anderingen gaan de ambitie van dit onderzoek ver te boven. Wel hopen we meer inzicht te 
geven in praktijken van herstelgericht en probleemoplossend handelen binnen de Neder-
landse politie.

71 Menkel-Meadow, C. (2007); Marder (2018).
72 Janssen & Sanberg (2016).
73 Clamp, K. & Paterson, G. (2013). ‘An exploration of the role of leadership in restorative policing in England 
and Wales’, in A. Normore & N. Erbe (red.). Collective efficacy: perspectives on international leadership. Bingley: 
Emerald, 293-307. Zie ook: Clamp & Paterson (2017).
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Tot besluit: een analytische bril

Op basis van deze literatuurstudie stellen we een raamwerk op van waaruit we onze re-
sultaten over de onderzochte zes mediations analyseren. Hierbij maken we onderscheid 
tussen de voorbereiding, het verloop en de uitkomst, en de meerwaarde van mediations. 
Wat betreft het laatste gaat het om de meerwaarde voor zowel deelnemende partijen als de 
politie en de strafrechtketen. Onder elke stap hebben we verwachtingen geplaatst die niet 
dienen als te testen hypothesen die moeten leiden tot generaliseerbare conclusies. Daar-
voor is onze onderzoeksopzet ongeschikt. Wel dienen ze als een ‘analytische bril’ om naar 
cruciale veronderstellingen uit de literatuur te kijken, er onze eigen bevindingen naast te 
leggen en vervolgens lessen uit te trekken.
 
Voorbereiding 
 1 Succesvol herstelgericht werken betekent dat de politie een actief faciliterende rol 

speelt in het selecteren en doorverwijzen van zaken naar een externe mediator.
 2 Succesvol herstelgericht werken veronderstelt dat ter voorbereiding een gedetailleerd 

inzicht beschikbaar is in de zaak voordat deze naar een externe mediator gaat. 

Verloop en uitkomst 
 3 Als slachtoffers en verdachten goed geïnformeerd, vrijwillig en op voet van gelijk(waar-

dig)heid meedoen aan het mediationgesprek heeft dit een positief effect op de uit-
komst van de mediation.

 4 Als een mediator die zich tijdens de mediationgesprekken neutraal en objectief opstelt 
en vertrouwelijkheid belooft, heeft dit een positief effect op het verloop en de uitkomst 
van de mediation. Slachtoffers en verdachten voelen zich daardoor rechtvaardig be-
handeld. 

 5 Mediations in strafzaken dragen bij aan spijt, excuses of inkeer bij daders/verdachten 
(transformatie).

 6 Als het onderscheid tussen dader/verdachte en slachtoffer in een zaak niet helder is, 
heeft dat negatieve invloed op het verloop en de uitkomst van mediations in strafrecht. 

 7 Het betrekken van de bredere gemeenschap (zoals indirect betrokkenen of hulpverle-
ners) bij de mediations in strafzaken heeft een positieve invloed op het verloop en de 
uitkomst van die mediations.

Meerwaarde voor deelnemende partijen
 8 Als slachtoffers en verdachten het gevoel hebben dat zij weer grip hebben gekregen op 

het probleem door naar elkaar te luisteren en afspraken te maken heeft dit een positief 
effect op de uitkomst van de mediation (zelfredzaamheid, transformatie).

 9 Mediations in strafzaken dragen bij aan een positief zelfbeeld van zowel slachtoffers en 
verdachten (zelfredzaamheid, transformatie).

 10 Mediations in strafzaken dragen bij aan verbeterde relaties tussen slachtoffers en ver-
dachten (inzicht in conflict, zelfredzaamheid, transformatie conflict of relatie).
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Meerwaarde voor politie en strafrecht
 11 Mediations in strafzaken dragen bij aan het verminderen van recidive, en dus minder 

werk voor politie en justitie: verdachten/daders gaan niet nog eens in de fout.
 12 Mediations in strafzaken dragen bij aan langetermijnoplossingen voor allerlei zaken en 

besparen politie en justitie daarmee werk.
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3 Zes mediations

Inleiding

De onderzoekers hebben in samenspraak met twee politiefunctionarissen en een mediator 
tussen januari en maart 2020 zes zaken geselecteerd die geschikt leken voor mediation. 
Selectiecriteria waren dat het om zaken met hoge prioriteit (sexting en huiselijk geweld) of 
om prio-3-zaken (burenruzies en ruzie op straat over honden) met kans op escalatie ging. 
Deze laatste zaken zouden waarschijnlijk ‘van de band rollen’ door beperkte politiecapaci-
teit, maar een slepend conflict en escalatie lagen op de loer. Bij de burenruzies hadden eer-
dere pogingen van een wijkagent of van BeterBuren niet gewerkt. Hieronder staan de me-
diations van onze geanonimiseerde zes zaken uitgeschreven. Telkens volgen we hetzelfde 
stramien: een voorgesprek met de conflicterende partijen (behalve in de derde zaak, waarin 
wijkagenten al zo’n gesprek hadden gehouden), de mediation zelf en het uitschrijven en 
ondertekenen van een slotovereenkomst. In de zesde zaak waren twee achtereenvolgende 
mediationsessies nodig om tot een vergelijk te komen. Tot besluit van elke zaak doen we 
steeds verslag van onze nabelronde om erachter te komen hoe partijen op de mediation 
terugkijken en wat de duurzaamheid van afspraken is. 

Zaak 1: omgekeerde asbak

Het gaat hier om een burenconflict. Partij 2 heeft aangifte gedaan wegens smaad en be-
dreiging door partij 1. Na deze aangifte heeft partij 2 nog aanvullend aangifte gedaan tegen 
partij 1 wegens bedreiging. Partij 1 is een getinte man die alleen naar de mediation komt. 
Hij woont twintig jaar op zijn adres, is werkloos en heeft een ex met een dochter die in het 
buitenland wonen. Met beiden heeft hij geen contact. Hij leeft op een uitkering en maakt 
graag muziek. Partij 2 is een vrouw die met haar vriend naar de mediation komt. Zij zijn 
van Zuid-Europese afkomst en wonen tien jaar op hun adres. Beide partijen werken over-
dag en ’s avonds. De slachtoffers kennen elkaar als directe buren. 

Voorgesprek met partij 1
Partij 1 doet rustig zijn verhaal. Volgens hem is de ruzie met de buren ontstaan over een te 
hoge schutting tussen de beide huizen. Hij schat dat deze ruzie vrijwel meteen is begonnen 
nadat de buren er tien jaar geleden kwamen wonen. Met tussenpozen is het rustig, maar 
er hebben steeds incidenten plaatsgevonden. Enige tijd geleden vond partij 1 sigaretten-
peuken in zijn tuin. Hij beschuldigt de buren ervan dat zij hun asbak hebben geleegd en 
doet melding bij de woningbouwvereniging. Hij zegt ook dat de buren zijn pakketje dat 
de post vandaag heeft afgeleverd, hebben ingepikt. Daarnaast vertelt hij over spugen op 
de drempel. Partij 1 beticht de buren van racisme, omdat hij gekleurd is. Het zit hem ook 
dwars dat de buren hem continu op de huid zitten, door het spionnetje naar hem kijken, de 
deur opendoen als hij zijn huis verlaat, hem met hun telefoon filmen en dreigen hem bij de 
gemeente aan te geven. Tot slot geeft hij aan dat de buren hun huis hebben laten isoleren, 
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omdat ze niets van de buitenwereld willen horen. Partij 1 vertelt dat er ook overlast van 
andere buren is.
 Partij 1 heeft de stichting BeterBuren om een interventie gevraagd, maar zegt dat partij 
2 niet met deze bemiddelaars wil praten. Daarnaast heeft hij de wijkagent op de hoogte ge-
steld. Partij 1 voelt zich zeer geagiteerd en bedreigd. Hij waarschuwt voor escalatie: ‘ik sta 
op het punt om hen wat aan te doen’. Liefst wil partij 1 dat de buren verhuizen. Zelf voelt hij 
hier niet voor, omdat hij al twintig jaar op zijn adres woont. Tevens zegt partij 1 rekening 
te houden met de buren door geen of zacht muziek te maken, maar dat hij van plan is om 
de speakers weer harder te zetten vanwege het gedrag van partij 2. Bovendien vraagt partij 
1 zich af wat hij heeft gedaan, waardoor de buren hem constant zijn gaan pesten en dis-
crimineren. Hij zegt er geen vertrouwen in te hebben dat we tijdens de mediation tot een 
oplossing gaan komen. De mediator vertelt hem op verschillende manieren dat het wel zin 
heeft om met een gesprek in te stemmen, zodat er schriftelijke afspraken kunnen worden 
en de situatie wellicht verbetert. Slechter kan het toch niet meer. Uiteindelijk belooft partij 
1 om na het volgende voorgesprek terug te komen en met partij 2 om tafel te gaan. 

Voorgesprek met partij 2
Partij 2 (mevrouw en haar partner) zet de situatie vanuit hun perspectief uiteen. Beiden 
vertellen dat de problemen ongeveer een jaar geleden zijn begonnen met het doorknippen 
van hun klimplanten door partij 1. Partij 2 is verontwaardigd over de melding van partij 
1 bij de woningbouwvereniging dat zij hun asbak in zijn tuin hebben geleegd. Zij ontken-
nen en betichten partij 1 van smaad. Partij 2 vertelt dat zij hun huis hebben laten isoleren, 
omdat ze hard werken, ‘leven als kluizenaars’ en zich ‘voorbeeldig’ gedragen. Daarentegen 
smijt partij 1 ’s nachts met deuren, spuugt hij op hun ramen, noemt hen racisten, steekt 
zijn middelvinger op en maakt dreigende gebaren. Partij 2 ontkent racistisch te zijn. Me-
vrouw en haar partner zijn zelf gedwongen uit het buitenland naar Amsterdam gekomen 
en hebben een moeilijk verleden achter de rug. De sfeer wordt emotioneel als mevrouw 
vertelt over haar vergiftigde hond die is overleden, maar zij kan niet bewijzen dat partij 1 
hierachter zit. Mevrouw en haar vriend geven aan dat zij het gedrag van partij 1 met hun 
mobiel filmen om bewijs te vergaren. De politie heeft hun dit aangeraden in het kader van 
benodigde dossieropbouw. 
 Partij 2 zegt naar een andere woning te zoeken, maar zit met het dilemma dat ze dan 
veel meer huur gaan betalen. Bovendien hebben zij duizenden euro’s in de isolatie van hun 
huis gestopt. Tevens toont partij 2 zich bezorgd over partij 1: de buurman is ‘ziek’, hij heeft 
geen structuur in zijn leven, blijft ’s nachts wakker, slaat dan met deuren en is verslaafd aan 
softdrugs en drank (partij 1 ruikt tijdens de mediation inderdaad sterk naar alcohol). Zij 
spreken over ‘het verval van een man’. Een eerdere melding van partij 2 bij het Meldpunt 
Zorg en Overlast heeft niets opgeleverd. Wederom toont mevrouw zich emotioneel: ze 
voelt zich bedreigd en onveilig, is constant alert en zegt geen woonplezier meer te hebben. 
Ook stellen zij en haar partner dat ze zich eigenlijk niet ‘willen laten wegjagen door iemand 
die niet werkt en niet normaal is’. Opnieuw moet de mediator enkele keren uitleggen waar-
om een gesprek met partij 1 toch zin heeft. Mevrouw voelt er wel voor, haar vriend aarzelt. 
De mediator vertelt dat afspraken kunnen helpen, dat deze in het politiedossier komen en 
dat ze kan opnemen dat partij 1 hulp nodig heeft. Beide partijen hebben nooit goed met 
elkaar gesproken en er valt niets te verliezen. Uiteindelijk gaat ook partij 2 akkoord. 
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De mediation 
De mediator begint met de kwestie van het pakketje dat partij 2 niet aan partij 1 zou wil-
len geven. Tot grote irritatie van partij 2 heeft partij 1 een briefje op hun voordeur geplakt 
met de vraag waar zijn post blijft. Partij 1 heeft het verzendbewijs van de post bij zich. Er 
blijkt sprake van een misverstand: zijn pakketje is nog niet bezorgd en het pakket dat al 
wel was aangekomen, blijkt voor partij 2 zelf. Vervolgens geeft partij 2 aan dat ze pas een 
112-melding hebben gedaan vanwege het agressieve gedrag van partij 1. De politie is toen 
langs geweest en heeft ’s avonds bij partij 1 aangeklopt. Partij 1 wordt boos, kijkt agressief 
uit zijn ogen en wil weglopen. Dat doet hij tijdens de mediation nog een keer, maar hij blijft 
toch bij het gesprek. 
 Over en weer worden beschuldigingen van pesterijen en bedreigingen geuit. Partij 2 
laat zien dat ze het wangedrag van partij 1 op film hebben. Partij 1 verwijt partij 2 niet met 
BeterBuren te willen praten. Zo gaan de verwijten een tijdje door. De mediator doet haar 
best om iedereen naar elkaar te laten luisteren. Daarbij benadrukt ze ‘dat er geen winnaars 
of verliezers uit het gesprek gaan komen’. Er zit in de huidige situatie veel emotie die niet 
kan worden teruggedraaid. Dat is heel begrijpelijk. Maar het doel van de mediation is juist 
om naar de toekomst te kijken, afspraken op papier te zetten en hopelijk een nieuwe start 
te maken.

Uitkomst van de mediation
De mediator zet nog eens op een rijtje wat partijen niet van elkaar willen (spugen, peuken 
in de tuin, beschadiging van plantjes, conflicten over post, dreigen, beledigen, enzovoort) 
en concludeert dat ze simpelweg naar ‘rust’ verlangen. Beide partijen zijn het met deze 
constatering eens. De mediator schrijft de slotovereenkomst uit en iedereen zet daar een 
handtekening onder. Na afloop geeft de mediator aan partij 1 de tip om toch maar niet hard 
muziek te gaan draaien en geen andere overlast te veroorzaken. De mediator geeft aan par-
tij 2 mee om, ondanks het advies van de politie, te stoppen met filmen. We spreken af om 
over enige weken terug te bellen om te horen hoe het er dan voor staat. Na afloop zegt de 
mediator tegen de onderzoeker dat partij 1 duidelijk zorg nodig heeft en te veel drinkt, wat 
een contra-indicatie kan zijn voor het zich houden aan de ondertekende afspraken.

Reflectie op de mediation en duurzaamheid van de afspraken
De aangevende partij 2 vertelt achteraf dat de belangrijkste reden om mee te doen was dat 
de politie een mediation aanbood. Partij 2 wilde graag de relatie met partij 1 verbeteren. 
Partij 2 kijkt positief op de eigen deelname terug: de informatievoorziening door de politie 
was helder, deelname was geheel vrijwillig, de mediator deed haar werk ‘zeer professioneel’ 
en onpartijdig, en zij luisterde naar iedereen. Op zich zaten de juiste partijen aan tafel, al 
was het prettig geweest als ook de woningbouw zou zijn uitgenodigd. Volgens partij 2 doet 
die te weinig aan het burenconflict.
 Voorts zegt partij 2 blij te zijn met de afspraken die zijn gemaakt, waar zij zich naar ei-
gen zeggen aan houden. Partij 1 wordt met rust gelaten. Helaas moet partij 2 melden dat 
het probleem niet is opgelost. De overlast is misschien iets minder geworden, maar eigen-
lijk is er weinig veranderd. Dit komt volgens partij 2 doordat partij 1 alcohol en/of drugs 
gebruikt, eenzaam is en soms psychoses heeft. Daar kun je met een mediation niets aan 
veranderen. Er is hulp nodig.



32 |

 Partij 1 heeft aan de mediation meegedaan om het conflict met de buren op te lossen. 
Hij zegt zich goed behandeld te voelen door de politie en de mediator. Hij heeft vrijwillig 
meegewerkt en is tevreden over het verloop van de mediation. Ook partij 1 wijst naar de 
woningbouwvereniging die te weinig betrokkenheid toont. Partij 1 vindt dat hij meer in-
zicht heeft gekregen in het conflict. Hij weet beter waar partij 2 zich aan stoort. Tegelijk is 
het probleem niet opgelost: ‘woorden helpen niet’. Partij 1 geeft zijn buren de schuld: partij 
2 bedreigt hem, spuugt op zijn deurpost, discrimineert en blijft filmen. Dat staat haaks op 
het relaas van partij 2. Partij 1 geeft wel toe soms te provoceren door het maken van ‘zwaai-
bewegingen’ en het ‘trekken van gekke gezichten’.

Zaak 2: bonken op de trap

Het gaat hier om een conflict tussen twee buurjongens die boven elkaar wonen. Partij 1 is 
23, partij 2 is 17 en dus minderjarig. Partij 1 heeft tegen partij 2 aangifte gedaan wegens 
belaging en bedreiging. Partij 1 komt met zijn moeder naar de mediation. Zij hebben een 
mediterrane achtergrond. Moeder 1 is analfabeet, spreekt enkel Arabisch en heeft een tol-
kentelefoon nodig. Vader is overleden. Partij 1 woont met zijn moeder, broertje en zusje al 
zijn hele leven op het huisadres. Hij is een schoolverlater, heeft geen werk en leeft van een 
uitkering. Aanvankelijk toonde met name partij 1 weinig motivatie om aan de mediation 
mee te doen. De mediator kreeg hem moeilijk te pakken, hij stelde eisen, had geen tijd of 
geen zin. We hebben deze zaak bijna laten schieten, maar vanwege diverse meldingen bij 
de politie en bezorgdheid over escalatie heeft een wijkagent alle partijen vriendelijk doch 
dringend verzocht om toch naar het bureau te komen. Uiteindelijk is dit dus gelukt. Partij 
2 komt ook met zijn moeder, dat moet zelfs vanwege zijn minderjarigheid. Zij hebben een 
Caribische achtergrond en wonen circa vier jaar op het adres met andere familieleden en 
een klein kind. Vader woont in Nederland, maar verblijft niet op hetzelfde adres. Moeder 
2 spreekt Spaans en gebroken Nederlands. Partij 2 zit op de middelbare school en kan daar 
enthousiast over vertellen. 

Voorgesprek met partij 1
Partij 1 vertelt dat de problemen begonnen toen de onderburen de politie hadden gebeld 
vanwege een ruzie met zijn moeder. Hij zegt ‘gek op haar te zijn, maar ook gek van haar te 
worden’. Partij 1 voelt veel verantwoordelijkheid voor het regelen van bijvoorbeeld adminis-
tratieve zaken en belastingen, omdat zijn moeder analfabeet is en enkel Arabisch spreekt. 
Dat valt hem erg zwaar. Partij 1 geeft toe dat zijn moeder en hij tegen elkaar schreeuwen, 
maar hij ontkent dat hij haar fysiek mishandelt. Partij 2 beschuldigt hem hiervan en dat 
maakt hem boos.
 Partij 1 vertelt dat de buren nu vier jaar onder hem wonen en dat de contacten aanvan-
kelijk goed waren. De moeders brachten elkaar zelfs eten en de moeder van partij 2 hield 
een oogje in het zeil toen de moeder van partij 1 voor enige tijd in het buitenland zat. Maar 
deze situatie is drastisch veranderd. Partij 1 vertelt dat er meermaals ruzie was op de trap. 
Hierbij zou partij 2 hebben gedreigd, geduwd en getrokken. Partij 1 heeft melding bij de 
woningbouwvereniging gedaan, maar die stelt na bezoek aan beide partijen in een brief 
vast dat partij 1 zelf de problemen veroorzaakt. Dat grieft hem zeer en hij ontkent. De 
mediator geeft aan dat afspraken die vandaag worden gemaakt, ook met de woningbouw 
kunnen worden gedeeld.
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Partij 1 denkt dat hij ondertussen zeven of acht keer de politie heeft gebeld vanwege de 
voortdurende ruzie met partij 2. Ook heeft andere familie van partij 2 hem nadrukkelijk op 
zijn gedrag aangesproken. De politie kan niet zoveel, maar raadt aan om aangifte te doen. 
Na een nieuw incident op de trap waarbij partij 2 zou hebben gespuugd, doet partij 1 dat 
ook. Op de vraag van de mediator wat partij 1 anders zou kunnen doen, antwoordt hij dat 
hij geen aanleiding ziet op zijn gedrag te veranderen. Hij doet niets verkeerd. Daarentegen 
wil partij 1 dat partij 2 hem met rust laat en ophoudt met dreigen. De moeder van partij 1 
geeft via haar zoon aan dat partij 2 ook moet stoppen met filmpjes maken. 

Voorgesprek met partij 2
De mediator legt aan partij 2 uit wat voor aangifte er is gedaan en waarvan hij wordt be-
schuldigd: dreigen en belagen. Hierop laat partij 2 weten dat hij partij 1 inderdaad meer-
maals heeft aangesproken vanwege geluidsoverlast: schreeuwen, met deuren slaan en hard 
bonken op de trap. Dat gebeurt ook ’s avonds laat. Partij 2 vindt van zijn kant dat partij 1 
beledigend en bedreigend overkomt, niets verkeerd zegt te doen en niet wil stoppen met 
zijn gedrag. Voor partij 2 is deze houding onaanvaardbaar: de overlast levert hun veel stress 
op. De moeder van partij 2 toont pillen tegen hartklachten en wijst op een inwonend kind 
dat wil slapen. Zij zegt ‘moe’ te zijn en ‘niet meer te kunnen’.
 Moeder en zoon bevestigen dat de verhouding met partij 1 eerst goed was. Problemen 
begonnen toen partij 2 partij 1 aansprak op de overlast. Er is vervolgens contact geweest 
met de woningbouwvereniging en met BeterBuren. Maar partij 2 wilde niet meewerken. 
Ten slotte is de politie betrokken geraakt. Op verzoek van de woningbouw doet partij 2 
meldingen van overlast en maakt de familie filmpjes voor de bewijslast. De moeder van 
partij 2 klaagt dat partij 1 altijd thuis zit, geen discipline heeft en veel lawaai veroorzaakt. 
De mediator bevestigt dat de huizen gehorig zijn en dat iedereen rekening met elkaar dient 
te houden. Partij 2 zegt te vermoeden dat partij 1 extra op de trap bonkt en provoceert van-
wege het conflict. Het liefst wil de moeder van partij 2 dat partij 1 het huis uitgaat, maar 
dat is geen realistisch scenario. Daarop geven moeder en zoon aan vooral rust en vrede te 
willen. Ze stemmen in met een tolkentelefoon voor moeder 1, zodat zij goed begrijpt welke 
afspraken er gemaakt gaan worden.

De mediation 
De mediator legt de procedure nog eens uit en benadrukt dat er nu een unieke kans bestaat 
om samen afspraken over toekomstig gedrag op papier te zetten. Zij vraagt of er inder-
daad een poging tot contact heeft plaatsgevonden via BeterBuren. Partij 2 bevestigt niet 
met deze bemiddelaars te willen praten. De mediator belt de tolkentelefoon en na enige 
tijd hebben we een Arabisch sprekende tolk aan de telefoon die met de moeder van partij 
1 kan communiceren. De stemming is rustig. De tolk vertelt de moeder van partij 1 dat hij 
een beroepsgeheim heeft en dat zij dus vrijuit kan spreken. Partij 1 herhaalt dat hij aangifte 
heeft gedaan vanwege duwen, trekken en spugen op de trap. Partij 2 wijst erop dat proble-
men veel ouder zijn door eerdere ruzies tussen partij 1 en zijn moeder, slaan met deuren en 
bonken of springen op de trap. Dat veroorzaakt onaanvaardbare overlast. De tolk vertaalt 
dit voor de moeder.
 De tolk vertaalt terug dat zij vindt dat een klein conflict te groot is geworden. De moe-
der van partij 1 geeft toe dat haar zoon ‘niet gemakkelijk is’. Aan zijn blik te zien, stelt haar 
zoon deze opmerking niet op prijs. Daarna zegt zijn moeder dat allebei de moeders voor 
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hun zonen moeten zorgen en een oplossing moeten zoeken voor de situatie. Ook zij voelt 
zich naar en bedreigd. De moeder van partij 2 vertelt haar dat ze goed contact hadden, dat 
ze geen problemen met haar heeft, maar dat haar zoon moet stoppen met de overlast. Er 
ontstaat weer een gesprek met de tolk. Moeder 2 herhaalt haar eerdere boodschap en vindt 
dat ‘haar zoon rustig moet doen’. Zij vertelt dat zij zelf heeft aangedrongen op het inschake-
len van de politie. Dit om escalatie te voorkomen, maar ook om haar zoon terug te fluiten. 
Partij 1 is nu openlijk boos, zegt dat de tolk niet juist vertaalt en dat hij niet meer met hem 
wil spreken. De tolk reageert laconiek dat hij prima Arabisch verstaat. Het gesprek via hem 
gaat vervolgens gewoon door. 
 De mediator verduidelijkt dat het in dit gesprek niet om waarheidsvinding gaat, maar 
om het maken van afspraken over gedrag en het oplossen van problemen. Partij 1 geeft aan 
twee dingen te willen: (1) dat de families bij elkaar uit de buurt blijven, behalve in geval van 
nood en (2) dat het bezoek van partij 2 hen ook met rust laat. De tolk vertaalt het een en 
ander en koppelt terug dat de moeder van partij 1 vindt dat haar zoon te veel thuis achter 
de computer zit. Tevens stemt ze met de twee eisen van haar zoon in. 
 De moeders geven wederom aan dat ze geen problemen met elkaar hebben en voor hun 
zonen willen zorgen. Partij 1 zou in de ogen van partij 2 moeten stoppen met overlastge-
vend gedrag, met name bonken op de trap. Partij 1 zegt al rustig van de trap af te lopen en 
ontkent hiermee feitelijk dat er een probleem is. Partij 2 vraagt zich vervolgens af waarom 
we dan een mediationgesprek voeren en vraagt partij 1 kalm aan te doen, omdat deze zich 
steeds meer begint op te winden. Er ontstaat enige chaos, omdat partijen door elkaar gaan 
roepen.
  De mediator grijpt in en laat – via de tolk – moeder 1 een laatste keer aan het woord. 
Ze voegt toe wat ze eerder heeft gezegd, dat haar zoon al jaren te hard de trap af loopt en 
dat ze bang is dat hij niet zal veranderen. Partij 1 reageert hierop door toch beter gedrag te 
beloven en uit een derde wens richting partij 2: hij wil ook geen overlast van hen hebben. 
Samenvattend stelt de mediator vast dat iedereen het erover eens is dat partijen elkaar met 
rust willen laten. En dat het beter is om vooruit te kijken dan terug te kijken. Bij eventuele 
nieuwe problemen moeten partijen een wijkagent inschakelen. Partij 1 waarschuwt dat er 
binnenkort geluid kan zijn vanwege werkzaamheden, want zij hebben last van schimmel in 
huis. Partij 2 antwoordt dit geen enkel probleem te vinden. Alleen de structurele overlast is 
hun een grote zorg. Moeder 1 herhaalt nogmaals haar standpunt. Daarop sluit de mediator 
het gesprek af.

Uitkomst van de mediation
De mediator leest een lange samenvattende slotovereenkomst voor. Partij 1 stribbelt nog 
wat tegen, maar stemt uiteindelijk in. Iedereen zet zijn of haar handtekening. We spreken 
af om over enige weken terug te bellen om te horen hoe het er dan voor staat. Daarop loopt 
partij 1 haastig de deur uit. Zijn moeder geeft iedereen een hand en knuffelt zelfs met partij 
2 en zijn moeder. Na afloop merkt de mediator tegenover de onderzoeker toe op dat er bij 
partij 1 naar haar indruk sprake is van een ernstig verstoorde moeder-zoonrelatie. De moe-
der is totaal afhankelijk van haar zoon. Hij koestert deze machtsrelatie, ontkent de overlast-
problemen en toont zich niet al te bereidwillig om mee te werken. Dat maakt het mogelijk 
lastig om duurzame afspraken in het kader van deze mediation te maken. 
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Reflectie op de mediation en duurzaamheid van de afspraken
Uit eerdere contacten met de politie en de mediator blijkt dat partij 1 de overlast heeft 
voortgezet. Hij benadert hen voortdurend met klachten over het verloop van de mediation. 
Om verdere ‘stalking’ te voorkomen hebben we besloten niet meer terug te bellen. Partij 2 
wil graag dat de overlast van partij 1 stopt en heeft daarom aan de mediation meegedaan. 
Hij en zijn moeder deden vrijwillig mee en kregen voldoende informatie van de politie. Par-
tij 2 vindt de mediator ‘professioneel en aardig’, zij ‘luisterde naar iedereen’. Hij voelt zich 
goed behandelt en vindt dat de mediator haar best heeft gedaan.
 Alle partijen zaten aan tafel, maar als partij 2 nog eens mocht meedoen, dan zou hij de 
woningbouwvereniging graag willen uitnodigen. Partij 2 heeft de slotovereenkomst met 
de woningbouw gedeeld omdat partij 2 de gemaakte afspraken schendt. Binnenkort wordt 
er een geluidsmeter geplaatst. Partij 2 heeft niet meer inzicht in de situatie gekregen, want 
alle problemen rondom partij 1 waren hem voor de mediation al bekend. Hij zegt vooral 
blij te zijn met de slotovereenkomst, omdat daar heldere afspraken in staan en die ook voor 
dossieropbouw heeft gezorgd. Helaas is de situatie onveranderd. Direct na de mediation, na 
thuiskomst op dezelfde dag, begon de overlast weer. 

Zaak 3: intieme foto’s

Het gaat hier om een melding74 van sexting. Partij 1 is een jongen van 15 die een intieme 
foto van zichzelf naar een meisje van 13 (partij 2) heeft gestuurd. Daarna heeft zij eenzelf-
de type foto van zichzelf naar de jongen teruggestuurd. Beide partijen zijn minderjarig en 
worden daarom door hun ouders vertegenwoordigd: partij 1 door de moeder, partij 2 door 
de vader. De jongen noch het meisje is zelf bij de mediation aanwezig. We houden geen 
voorgesprekken, want die hebben al met twee wijkagenten plaatsgevonden. Daar was de 
jongen bij, het meisje niet. Tevens hadden beide partijen eerder per telefoon en/of app 
contact met de mediator. 
 De apps die de mediator van partij 2 (de vader) heeft ontvangen, zijn opmerkelijk agres-
sief van toon. Hij heeft het over een ‘compleet verwoest 13-jarig meisje’, wil zo snel mogelijk 
geld zien als blijk van compensatie, kan al ‘drie dagen niet slapen’, zegt ‘een tikkende bom’ 
te zijn, heeft het over het enorme leed dat ‘die tyfuslijer’ zijn dochter heeft aangedaan en 
wil bij voorkeur niet ‘allebei de benen [van de jongen] breken’. Partij 1 blijkt een complexe 
verslavingsachtergrond en gedragsproblemen te hebben. Er is van tevoren is dus al veel 
duidelijk over de zaak en de context waarbinnen deze speelt. 
 Hoewel er slechts melding en geen aangifte is gedaan, wil partij 2 aangifte gaan doen 
als hij met partij 1 niet tot een vergelijk komt. Maar eigenlijk vindt partij 2, de vader van 
het meisje, de mogelijke straf (op zijn hoogst een Halt-afdoening) die dan volgt, volstrekt 
onvoldoende. Zoals gezegd, is hij heel erg boos en dreigt de jongen iets aan te doen. Partij 
1 wil schikken, maar tijdens de voorgesprekken met de wijkagenten is dit niet op iets con-
creets uitgedraaid. Door de kans op escalatie, maar ook vanwege het voornemen van beide 
partijen om er met elkaar uit te komen hebben we een mediation ingezet.

74 Zoals eerder toegelicht, is dit een uitzondering, omdat mediation eigenlijk na aangifte plaatsvindt. Omdat 
de vader van het slachtoffer met aangifte en escalatie dreigde hebben we toch tot mediation besloten. 
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De mediation 
Als eerste komt partij 1 aan het woord. De moeder vertelt rustig, maar zichtbaar verdrie-
tig, dat het appen van de intieme foto’s een eenmalige gebeurtenis was. Haar zoon heeft de 
beelden van het meisje niet verder verspreid. Tevens laat ze weten dat haar zoon flink van 
slag is en veel spijt heeft. Zowel moeder als zoon kan door het voorval niet goed slapen.
 Partij 2 (de vader) komt gespannen over en lijkt alcohol te hebben gedronken. Ook va-
der vertelt dat zijn dochter ernstig van slag is. Ze moet constant huilen en heeft een laag 
zelfbeeld. En ook hij en zijn dochter slapen slecht. Partij 2 (de vader) is er open over dat 
hij een complexe achtergrond heeft door verslaving en gedragsproblemen (hij volgt naar 
eigen zeggen gedragsregulatietherapie). Vader geeft aan dat hij werkt, maar het al twintig 
jaar financieel moeilijk heeft en in de schuldsanering zit. Gelijkende problemen zitten aan 
moederskant. Van haar is hij gescheiden. 
 Partij 2 vindt ook zelf dat hij ‘opgefokt’ is, maar hij wordt gaandeweg rustiger in reactie 
op invoelende vragen van de mediator. Hij zegt dat de jongen de naaktfoto van zijn dochter 
wel degelijk verder heeft verspreid, maar gaat niet dieper op deze constatering in. Hij ziet 
vooral drie mogelijkheden: (1) aangifte van laster en smaad, maar de straf die dan volgt, 
vindt hij veel te licht, (2) financiële genoegdoening of (3) eigenrichting door de jongen iets 
aan te (laten) doen. De moeder zucht bij deze bedreiging hoorbaar. 
 Partij 2 vervolgt dat zijn dochter en de jongen in kwestie elkaar via-via kennen. Ze zit-
ten niet samen op school of in een klas. Vader heeft de intieme foto van zijn dochter niet 
gezien, maar weet wel dat haar gezicht er gelukkig niet op staat. Partij 2 heeft na het inci-
dent via de telefoon van zijn dochter meteen de jongen gebeld om een afspraak met zijn 
moeder te maken. In eerste instantie deed de jongen ‘bijdehand’ en weigerde het nummer 
van zijn moeder te geven, zelfs nadat partij 1 al naar de politie was gestapt om melding te 
doen. Partij 2 herhaalt dat zijn dochter zich niet kan concentreren, op school uit de klas 
wordt gehaald voor gesprekken met Jeugdzorg en hulp heeft om weerbaarder te worden. 
Zij is eerder door een jongen afgeperst, dat incident is inmiddels opgelost, maar nu komt 
dit probleem er achteraan. 
 Ook partij 1 herhaalt hoe rot haar zoon zich voelt, maar beseft dat het meisje slachtof-
fer is. Partij 2 onderstreept dat ze vorige week tot een onderlinge schikking wilden komen, 
maar dat dit niet is gelukt. Vader geeft wederom aan dat hij weinig geld heeft en vroeger 
‘rare dingen’ heeft gedaan. Als partij 1 ‘een bedrag’ noemt dat ‘naar tevredenheid’ en ‘niet 
beledigend is’, wil partij 2 de zaak graag sluiten. Met andere woorden: partij 2 vindt dat 
partij 1 maar de hoogte van een financiële genoegdoening moet noemen, zodat hij en zijn 
dochter ‘iets leuks’ kunnen gaan doen. 
 Partij 1 draait lang om dit verzoek heen en zegt dat haar zoon inmiddels een tweede bij-
baantje heeft genomen. Ze geeft ook aan het bedrag te willen voorschieten. Moeder is het 
ermee eens dat haar zoon ‘financieel moet voelen’ wat hij heeft gedaan. Ze hebben samen 
ook stevige ‘pedagogische gesprekken’ gevoerd. Beide partijen praten wat over en weer, 
waarbij partij 2 er begrip voor heeft dat ‘pubers fouten maken’. Maar die moeten ze dan wel 
rechtzetten. 
 De mediator benadrukt dat partij 1 laat zien dat ze de zaak met haar zoon ‘serieus heeft 
opgepakt’. Partij 1 herhaalt nog eens dat haar zoon in de examenklas zit en zich met twee 
bijbaantjes ‘te pletter moet werken’. Partij 2 wil graag ‘de lont’ uit het conflict halen en de 
mediator vraagt zich nogmaals af wat dat dan moet kosten. Uiteindelijk noemt de moeder 
van de jongen (partij 1) het bedrag van 600 euro. Enigszins met gevoel voor drama: ‘Dit is 
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het bedrag dat mijn zoon in zijn hele leven bij elkaar heeft gespaard’. Partij 2 gaat onmid-
dellijk akkoord. 

Uitkomst van de mediation
De mediator leest een samenvattende slotovereenkomst voor. Met de inhoud is iedereen 
het eens. Vervolgens regelt ze met een ‘Tikkie’ ter plekke, zodat de overeengekomen 600 
euro van de ene naar de andere partij wordt overgemaakt. Beide partijen hebben er geen 
behoefte aan dat hun kinderen met elkaar in gesprek gaan. Ze zitten toch niet bij elkaar op 
school. De jongen kan zijn telefoon van de wijkagent terugkrijgen, nadat deze samen met 
zijn moeder alle foto’s uit de galerij heeft verwijderd. Dat stelt partij 2 gerust. Nadat beide 
partijen zijn vertrokken, merkt de mediator op dat een financiële compensatie, afzien van 
aangifte en het voorkomen van verdere escalatie, het hoogst haalbare was. Een herstelge-
sprek tussen de kinderen zit er niet in. Een positief punt is dat het hele conflict binnen een 
week is opgelost. Als er aangifte was gedaan, had het vervolgtraject enkele maanden kun-
nen duren.

Reflectie op de mediation en duurzaamheid van de afspraken
Partij 1 heeft laten weten geen reactie meer te willen geven, omdat zij ‘een stressvolle tijd 
voor alle partijen’ voor zichzelf heeft afgerond. Partij 2 voert uitgebreid het woord. Hij ver-
telt dat hij om drie redenen mee heeft gewerkt aan de mediation: straf voor de jongen die 
een intieme foto van zijn dochter had rondgestuurd, gerechtigheid voor zijn dochter en 
zelfbescherming, want ‘anders had ik de benen van de jongen laten breken’. Partij 2 voelt 
zich goed geïnformeerd door de politie. De wijkagent had aangegeven dat het maanden 
kon duren voordat partij 1 (de jongen) in een Halt-traject zou komen en dat de straf waar-
schijnlijk mild zou zijn. Daarom vond partij 2 het fijn dat de mediation op korte termijn 
kon plaatsvinden en dat hij zelf over een passende maatregel in gesprek kon gaan.
 Partij 2 heeft vrijwillig meegedaan en zegt ‘heel blij’ te zijn dat partij 1 dit ook deed. Hij 
is lovend over de ‘prima mediation’ en vindt dat er ‘rechtvaardigheid’ is geschied. De jongen 
heeft een ‘serieuze straf ’ gekregen, zijn ouders zijn ‘een tijdje angstig geweest’ en zijn doch-
ter heeft een ‘schadevergoeding’ ontvangen. Ondanks het feit dat de jongen en zijn dochter 
niet bij de mediation aanwezig waren, zaten de juiste partijen aan tafel. Partij 2 wilde de 
jongen niet in zijn buurt: ‘dit was het hoogst haalbare’. Hij vertelt dat de mediation ook tot 
andere positieve uitkomsten heeft geleid. Zijn dochter heeft inmiddels een coach die haar 
‘sterker en weerbaarder’ moet maken. Er heeft geen echt herstel van relaties plaatsgebon-
den, maar daar gaat het partij 2 niet om. Hij wilde geen herstel, maar genoegdoening. Dat 
is gelukt.

Zaak 4: echtelijke ruzie

Deze gaat om mishandeling/huiselijk geweld van partij 2 door partij 1, die echtelieden zijn. 
Partij 2 (de vrouw) is twee dagen voorafgaand aan de mediation na vier maanden uit huis te 
zijn geweest teruggekomen voor de kinderen. Het echtpaar heeft een zoon van 17 en doch-
ter van 16. Partij 2 verbleef tijdelijk bij haar zus. De vrouw heeft aangifte gedaan, omdat 
voor haar de maat nu echt vol was en om ‘een duidelijk punt te stellen’. Aangifte gaf haar 
een goed gevoel. Haar doel was niet om een strafrechtelijke procedure te starten, maar om 
te zorgen dat het gedrag van partij 1 stopt. Wat in deze casus meespeelt, is de problemati-
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sche adolescentie van de zoon. Hij toont grensoverschrijdend gedrag, heeft problemen op 
school en er is Jeugdzorg ingeschakeld. Een andere factor is het feit dat partij 1 ernstig ziek 
is (hij heeft zes tumoren) en er sprake is van mogelijke verdere uitzaaiingen waarvoor hij 
verder onderzocht moet worden. 

Voorgesprek met partij 1
Partij 1 legt uit dat het gaat over een conflict over hun zoon en diepe meningsverschillen 
over hoe hem aan te pakken: streng of met begrip. Dat heeft al een lange geschiedenis. Op 
enig moment ontstond er stevig duw- en trekwerk tussen beide echtgenoten. De trui van 
partij 2 scheurde en ze had blauwe plekken door een val tegen het stalen frame van een 
deur. Toen is zij naar haar zus vertrokken. 
 Partij 1 geeft aan het vreemd te vinden dat er nog geen wederhoor heeft plaatsgevon-
den. Daarop legt de mediator legt uit dat de politie nu juist de mogelijkheid van mediati-
on heeft aangeboden om uit waarheidsvinding te blijven en naar een mogelijke oplossing 
voor beide partijen te zoeken. Ook vraagt ze naar de situatie thuis en naar de zoon. Met de 
dochter gaat het goed, maar partij 1 beschrijft met betrekking tot hun zoon een gevoel van 
machteloosheid: ‘je staat erbij en kijkt ernaar’ en ‘hij loopt steeds weg’. 
 Sinds partij 2 het huis verliet, staat partij 1 alleen voor de zorg en is er amper con-
tact geweest. Het gaat nu nog steeds niet lekker tussen beide echtelieden. Ze zitten al drie 
maanden in relatietherapie (Emotionally Focused Therapy), wat enige handvatten biedt 
voor boosheid (stopregels) en voor de onderlinge communicatie. Partij 2 is net weer terug-
gekomen. Het huis is gelukkig behoorlijk groot. Op dit punt vraagt de mediator door naar 
verwachtingen. Partij 1 wil graag een nieuw begin. Hij verwijt partij 2 wel dingen groter te 
maken dan ze zijn en te provoceren. Maar partij 1 zegt ook inzicht te hebben in zijn eigen 
aandeel: ‘het mag niet meer gebeuren’. De mediator legt uit dat dit ook is wat de politie wil: 
de angel eruit halen, voor beide partijen. Partij 1 wil inderdaad ‘iets doen wat ook voor par-
tij 2 helpend is, omdat zij zich niet gehoord voelt’. Met zijn eigen gezondheid gaat het niet 
goed, dat speelt al drie jaar mee. Partij 1 moet spoedig worden geopereerd om te kijken of 
de tumoren zijn uitgezaaid. Hij hoopt dat de relatie met partij 2 wordt hersteld naar meer 
dan ‘vreedzame co-existentie’. ‘Ik heb haast vanwege mijn gezondheid’, aldus partij 1.

Voorgesprek met partij 2
Partij 2 vertelt dat ze vier maanden geleden het huis verlaten heeft. Partij 1, haar man, is 
nogal dwingend en gedroeg zich agressief. Haar trui was stuk en ze werd tegen een deur-
post aan gesmeten. Partij 2 vertelt dat dit eerder ook gebeurde, maar dat de situatie esca-
leert sinds partij 1 ouder wordt en ziek is. Nadat partij 1 haar eerder eens van de trap heeft 
geduwd, is ze ook weggegaan, maar dit keer ‘knapte er iets’. Drie maanden geleden zijn 
partijen in relatietherapie gegaan. Partij 2 ervaart van partij 1 totaal geen empathie en voelt 
zich vreselijk onder druk gezet. De mediator vraagt wat de vier maanden uit huis met haar 
hebben gedaan. Partij 2 zegt sterker en zelfstandiger te zijn geworden. Ze is net terug naar 
huis teruggekeerd, maar het gaat nog steeds niet goed. De reden van terugkeer zijn de kin-
deren. Gewoon samen zijn en samen aan tafel zitten eten, dat vindt partij 2 belangrijk. Ze 
wil evenwicht en een situatie waarin partijen weer normaal met elkaar kunnen praten. De 
kinderen zijn het allerbelangrijkste.
 De mediator benoemt een polariteit tussen rationeel gedrag (partij 1) en emotioneel 
gedrag (partij 2) en vraagt wat er nu moet gebeuren. Partij 2 wijst op haar gezin en op het 
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feit dat partij 1 hulp nodig heeft. Maar daar gaat wel een geschiedenis van geweld, manipu-
latief gedrag, misleiding en misbruik aan vooraf. Partij 1 moet meer geduld tonen. Partij 2 
omschrijft zichzelf ‘als een kikker in een kokende pan’ en heeft daarom aangifte gedaan. Ze 
wil een punt maken, maar hij hoeft niet gestraft te worden. De mediation voelt voor partij 
2 goed. Het biedt een stok achter de deur. Partij 1 kan via mediation de dreiging wegnemen 
en tot inkeer tonen. Wel is een ‘zekerheidsstelling’ nodig voor als het weer misgaat: dat er 
dan voor partij 2 zorg kan zijn vanaf een andere plek. 
 Volgens partij 2 heeft de mediation zin gehad als beide partijen in contact blijven, door-
zetten om een eigen plek in te nemen, elkaar ruimte te bieden en vertrouwen op te bouwen. 
Daar is hun relatietherapie ook op gericht. Sprekend over haar familiegevoel toont partij 2 
waarneembaar trots en passie. Ze vertelt over de kinderen, het gezin en ook haar atelier dat 
zij elders heeft. Partij 2 wil niet opnieuw de stap van verwijdering zetten, maar er zijn voor 
haar gezin – ook als dat op een andere manier zou moeten, mocht thuis wonen opnieuw 
mislopen. Dat laatste is een belangrijke randvoorwaarde voor te maken afspraken tijdens 
de mediation. Partij 2 voelt zich nu echt gehoord en wordt emotioneel als ze vertelt over 
wat het moment van aangifte voor haar betekende. Wanneer de mediator het heeft over 
‘een eenzame strijd’ doet dat zichtbaar iets met partij 2. De mediator affirmeert tot slot met 
‘u heeft een groot hart’ en ‘het siert u dat u hier bent’.

De mediation 
De mediator start met een korte schets van de aanloop: de aangifte van partij 2 en het 
voorstel van de politie om partijen via een gesprek tot een plan of overeenkomst te bewe-
gen – hun althans die kans te bieden. De politie wil partij 1 niet zonder meer als verdachte 
aanmerken, maar wil eerst zoeken naar de beste oplossing. De mediator nodigt partijen uit 
om te vertellen over vier maanden geleden. Partij 2 vertelt nogmaals wat er toen gebeur-
de, dat de maat vol was en dat zij is weggegaan. Partij 1 interrumpeert dat er geen hoor en 
wederhoor heeft plaatsgevonden. De mediator vertelt wederom dat het vandaag niet over 
waarheidsvinding gaat, maar over samen naar een oplossing zoeken. Partij 1 geeft toe dat 
het niet goed is wat er is gebeurd en snapt dat het voor partij 2 te veel is geweest. Tevens 
komt de relatietherapie ter sprake dat handvatten biedt om beter met elkaar om te gaan. 
Partij 1 vertelt dat hij begrip wil tonen en wil luisteren, maar soms stappen terug moet doen 
om partij 2 te begrijpen.
 Partij 2 omschrijft haar behoefte als ‘het dopje van de tandpasta’: er is nieuwe afstem-
ming nodig. Partijen geven aan dat alles een plek moet krijgen nu zij sinds kort weer sa-
menwonen. De mediator vraagt hoe zij werken aan herstel van hun relatie. Partij 1 spreekt 
uit nog altijd achter partij 2 te staan en daarom relatietherapie wilde. Partij 2 benadrukt 
dat ze blij was om weg te zijn onder het juk vandaan. Zij verwijt partij 1 altijd te willen be-
palen en vindt dat er reflectie en ruimte van zijn kant nodig zijn. ‘Je moet het toch samen 
doen’. De mediator wil weten wat er nodig is om dat te realiseren. Partij 1 geeft aan klaar te 
zijn met spanningen, conflicten en escalatie. Hij wil de resterende tijd in harmonie kunnen 
leven. Partij 2 wil er zijn voor het gezin, ondersteuning bieden en liefdevol zijn, maar wel 
vanuit de basis dat iedereen wordt gehoord. De mediator resumeert dat dit een taaie geza-
menlijke opgave is, waarna beide partijen even stilvallen. 
 Vervolgens spreken partij 1 en 2 meningsverschillen uit die niet escaleren, mede omdat 
de mediator rustig blijft en doorvraagt over wat er anders zou kunnen. Zij pikt het thema 
‘speelruimte’ op: wat is er nodig om die te vergroten? De mediator concludeert dat partijen 
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het binnen hun gezin samen willen doen: ‘ik vind dat dapper van jullie’. Ze moeten ‘er sa-
men voor vechten’, waarbij commitment opnieuw benoemd moet worden. In het verlengde 
hiervan speelt de mediator de kaart van de zoon die problematisch gedrag vertoont. Dat 
levert verzachting op tussen partijen, omdat hier sprake is van een gemeenschappelijke op-
gave en een nieuwe opening naar afspraken. Hetzelfde gebeurt als de broze gezondheid van 
partij 1 nog eens ter sprake komt. 

Uitkomst van de mediation
De mediator stelt voor om alle afspraken op papier te zetten. Elementen die partijen willen 
opnemen, zijn: geen escalatie, geen agressie, geen woedeaanvallen, grenzen bewaken en 
erkennen, reflecteren op boosheid, veiligheid vinden, actief en effectief communiceren, en 
partij 1 laat ruimte voor partij 2. Partij 2 onderstreept nogmaals dat er echt iets afgesproken 
moet worden voor als het toch weer misgaat. Partij 1 sputtert wat tegen en zegt: ‘Daar gaan 
we toch aan werken’. Uiteindelijk spreken beide partijen de intentie uit dat ze samen naar 
een oplossing willen zoeken, mocht het opnieuw uit de hand lopen, zodat de zorg voor het 
gezin door kan gaan. De mediator vat alles samen en checkt wat partij 1 en partij 2 van de 
mediation vonden. Partij 2 vindt het fijn dat ze over de conflictsituatie heeft kunnen praten. 
Partij 1 geeft opnieuw toe dat hij het spijtig vindt dat het mis is gegaan. De plek van waaruit 
partijen voor het gezin zorgen, moet veilig voelen voor iedereen. Een noodscenario geeft 
rust in de situatie die nu is ontstaan. Daarop sluit de mediator het gesprek af.

Reflectie op de mediation en duurzaamheid van de afspraken
Partij 1 is te ziek om aan een nagesprek mee te doen. Partij 2 geeft wel uitleg. Zij heeft aan 
de mediation meegedaan, omdat ze in nood zat en om de thuissituatie – de kinderen – te 
helpen. Partij 2 heeft vrijwillig meegedaan en vond het prettig dat de mediator neutraal en 
onafhankelijk was, want ‘je bent toch kwetsbaar’. De informatievoorziening door de politie 
had iets beter gemogen. Het was duidelijk dat haar belangen zouden worden behartigd, 
maar ze had weinig tijd om over het aanbod na te denken. De mediation werd erg snel in-
gepland. Op het politiebureau was men niet op de hoogte van de mediation en er hing ook 
geen bordje op de deur, waardoor er iemand tijdens het voorgesprek storend binnenkwam. 
Dat had professioneler gekund. 
 Partij 2 is blij dat ze heeft meegedaan: ze kon vertellen wat haar dwarszat, het gesprek 
vond plaats in een officieel overheidsgebouw (een politiebureau), de juiste partijen zaten 
aan tafel en er zijn conclusies uit het gesprek getrokken. De mediation heeft partij 2 niet 
meer inzicht in de situatie gegeven. Ze kent haar man al lang. Wel voelt ze zich ‘sterker’, 
omdat ze ‘haar stem kon laten gelden’. Achteraf had ze nog ‘hardere eisen’ willen stellen. 
De problemen met haar zoon en de moeizame relatie met haar man zijn niet veranderd. 
Tegelijk benadrukt partij 2 dat de mediation heeft bijgedragen aan een oplossing van het 
conflict: ze is weer thuis en er staan voorwaarden op papier. Verrassend genoeg geeft partij 
2 aan het ‘prettig’ te vinden dat er een onderzoeker bij het gesprek aanwezig was. Ze voelde 
zich gesteund door het feit dat er iemand getuige was van de mediation.
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Zaak 5: honden uitlaten

Partij 1 en partij 2 hebben al jaren onenigheid die vooral ontstaat bij het uitlaten van hon-
den. Partij 2 woont momenteel niet meer in het wooncomplex bij partij 1, maar laat de 
laatste twee maanden wel twee keer per dag de honden van zijn vriend Y uit. In maart 2020 
ging het helemaal fout toen partij 1 en partij 2 woorden kregen. De boel escaleerde toen 
partij 2 partij 1 in de rug trapte, waarna vriend X van partij 1 duwde en klappen uitdeelde 
aan partij 2. De laatste partij ging vervolgens aangifte doen. Eerder was er een incident tus-
sen de honden van beide partijen. Na tussenkomst van de hondenbrigade van de politie zijn 
er toen al afspraken gemaakt over wisseltijden om de honden uit te laten.

Voorgesprek met partij 1
Nog voordat de mediator iets heeft gezegd, brandt partij 1 los dat zij hier met een onprettig 
gevoel zit en van het hele gebeuren af wil. De mediator legt uit dat ze niet van de politie 
is. Ze is onafhankelijk en voordat de politie iets doet, krijgen beide partijen de gelegenheid 
om met elkaar in gesprek te gaan. Daardoor weten mensen vaak beter zelf wat de oplossing 
voor hun conflict moet zijn. Vervolgens vraagt de mediator wat er speelt. Partij 1 vertelt dat 
dit een heel verhaal is. Het conflict gaat ver terug en heeft te maken met de honden van par-
tij 1 en 2 als ze elkaar tijdens het uitlaten tegenkomen. Partij 1 beschrijft diverse voorvallen. 
Tot twee maanden geleden ging het een hele tijd goed. Dan komen beide partijen elkaar 
weer tegen. Partij 2 laat twee keer per dag de honden uit voor zijn vriend Y. Partij 1 doet 
agressief en er vindt over en weer geschreeuw plaats dat partij 1 naar haar zeggen ook als 
fysiek bedreigend ervaart. Partij 1 is rugpatiënt en is voor 100 procent afgekeurd. Maar zij 
moet wel bewegen en dan biedt honden uitlaten een uitkomst. Partij 1 vindt dat zij daartoe 
het volste recht heeft. Partij 2 heeft daar niets mee te maken, al zou hij vermoeden dat zij 
(partij 1) een illegale hondenuitlaatservice heeft. Partij 1 probeert partij 2 te ontwijken en 
vraagt rekening met haar en haar honden te houden.
 Partij 1 heeft sinds januari 2020 een vriend X, die eigenlijk de verdachte is van deze mis-
handeling. Hij is per telefoon aanwezig, want zit vanwege het coronavirus in quarantaine. 
Onlangs was partij met X in de garage en wilde X nog even wat spullen uit de woning ha-
len, toen het mis ging. Een woordenwisseling over de vermeende hondenuitlaatservice van 
partij 1 resulteerde in een trap door partij 2. Zij wordt in haar rug geraakt, waarna X flipt 
en partij 2 een klap geeft en deze valt. Vriend X voegt partij 2 toe dat als hij dit nog een keer 
doet, hij met hem (vriend X) te maken krijgt. Partij 1 wil na dit incident graag dat iedereen 
rekening houdt met elkaar en zich met zijn of haar eigen zaken bemoeid. Ook hoort ze 
graag wat partij 2 precies tegen partij 1 heeft. Het liefst moeten partijen elkaar compleet 
negeren om escalatie te voorkomen. 
 De mediator wil weten wat het incident met partij 1 heeft gedaan. Zij vertelt dat er nu 
iemand is die voor haar opkomt, maar niet wil dat vriend X door haar in de problemen 
komt. Het belangrijkste is dat partij 2 stopt. In het verleden zijn er door de hondenbrigade 
al eens afspraken met partij 2 gemaakt en dat werkte toen goed. Dat gebeurde na een inci-
dent waarbij de hond van partij 1 die van partij 2 aanviel. Daarna heeft partij 1 partij 2 een 
tijdje niet gezien en nu is het dus weer misgegaan. De mediator vraagt hoe vriend X in deze 
zaak zit. Hij wil aan een gesprek meewerken als dit nodig is voor zijn vriendin, partij 1. Die 
vindt het ‘bizar’ dat er een aangifte tegen hem ligt, terwijl hij het juist voor haar opnam. De 
mediator legt uit dat dit incident de aanleiding vormt, maar dat er sprake is van een groter 
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verhaal. Dat moet worden opgelost door afspraken te maken over de dynamiek tussen alle 
partijen. Partij 1 is blij dat partij 2 ervoor openstaat om het conflict samen op te lossen. Wel 
benadrukt ze dat vriend X geen excuses gaat aanbieden voor wat er is gebeurd.

Voorgesprek met partij 2
Partij 2 wil het probleem uitleggen aan de hand van aantekeningen. Hij vertelt dat hij al 
langer een conflict heeft met partij 2. Partij 2 heeft tien jaar in het appartementencomplex 
gewoond waar partij 1 ook woont. Partijen kennen elkaar dus. Het conflict gaat over de 
hondenuitlaat die telkens op woordenwisselingen uitliep, totdat partij 1 vijf jaar geleden 
poep op zijn auto heeft gesmeerd. Daar heeft partij 2 een foto van. Partij 2 geeft aan dat hij 
een asielzoeker is en dat hij twee keer eerder bij de politie is geweest, omdat partij 1 hem op 
agressieve wijze aansprak. Een tijd lang hebben beide partijen elkaar genegeerd en namen 
ze elk een andere trap. Op straat lukte vermijden niet altijd en dat leidde tot een aanvaring 
tussen hun twee honden.
 Ergens in maart maakte partij 1 volgens partij 2 masturberende bewegingen en riep zij 
iets over corona. Dat vatte partij 2 als dreigend op. Er ontstond wederom een woordenwis-
seling, waarna partij 1 haar vriend X riep die partij 2 ‘uit het niets’ mishandelde. De medi-
ator wil weten wat partij 2 precies dwarszit: of partij 1 de honden uitlaat zonder lijn of niet 
onder controle heeft. Partij 2 bevestigt dat het hem vooral gaat om hoe zij honden uitlaat. 
Partij 1 heeft een uitlaatservice. Daar heeft partij 2 niets op tegen. Wel vindt hij het een 
probleem dat zij de honden uitlaat zonder in controle te zijn en zonder poepzakjes. Partij 
2 vertelt dat zijn honden rustig zijn, dat hij de dieren soms wel en soms niet aanlijnt en dat 
ze eigenlijk van zijn vriend Y zijn die wegens corona in quarantaine zit. Partij 2 woont niet 
meer in het appartementencomplex, maar komt er nu wel weer om de hond van vriend Y 
op te halen. 
 Partij 2 heeft aangifte gedaan van de mishandeling door vriend X, maar ziet partij 1 daar 
niet los van. Vervolgens vraag de mediator tot twee keer toe wat er nu geregeld moet wor-
den. Partij 2 wil dat partij 1 de honden beter onder controle houdt en zegt dat zijn telefoon 
is stukgegaan door de mishandeling. De schade daarvan is maximaal 100 euro, maar partij 
2 zegt dat niet het belangrijkste te vinden. Hij wil het conflict oplossen. Partij 2 wil niet 
rechtstreeks met partij 1 praten als ze met elkaar aan tafel gaan. Daarom stelt de mediator 
voor dit via haar te doen. Er is nu ruimte om de stress eraf te halen, opnieuw te beginnen 
en in de toekomst beter met elkaar om te gaan. Partij 2 besluit het te willen proberen.

De mediation 
De mediator haalt beide partijen binnen, legt nogmaals uit wat de bedoeling is en vraagt 
of zij wel eens eerder een mediationgesprek hebben gevoerd. Beide partijen schudden het 
hoofd van niet. Partij 1 opent met de opmerking dat partij 2 weet wat er is gebeurd. Partij 1 
voelt zich voortdurend geprovoceerd door partij 2. De mediator vraagt of het volgens partij 
2 dus gaat om de manier waarop partij 1 haar bejegent en aanspreekt. Partij 1 bevestigt: ‘ja, 
val mij gewoon niet lastig’.
 De mediator neemt beide partijen mee terug naar het incident eind maart. Partij 1 ver-
telt dat er een discussie ontstond over het uitlaten van haar honden, waarna partij 2 haar 
een schop in de rug gaf en vriend X ingreep door partij 2 te duwen en te slaan. Partij 1 vindt 
dat partij heel fysiek reageert, dat dit haar erg dwars zit en dat het ‘logisch is dat vriend X 
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het voor haar opneemt’. Op de vraag van de mediator wat zij hoopt te bereiken komen de 
elementen ‘rust’, ‘negeren’ en ‘honden uit elkaar houden’ naar voren.
 Partij 2 vertelt op zijn beurt dat het conflict al lange tijd speelt. Partijen zorgen om en 
om voor incidenten. Er ontstaat een korte, heftige conversatie, waarbij partijen elkaar ver-
wijten maken over eerdere woordenwisselingen en het maken van foto’s van momenten 
waarop het op scherp stond. De mediator wil weten waar partij 2 zich zorgen over maakt. 
Hij begint weer over de uitlaatservice en dat partij 1 de honden altijd los heeft lopen. Partij 
1 intervenieert door te vragen wat eigenlijk het probleem van partij 2 is. Er blijft spanning 
op het gesprek zitten, maar partijen proberen situaties ook beter aan elkaar uit te leggen. 
De mediator constateert dat partijen in elkaars allergie zitten. ‘Laat elkaar met rust’ zou dus 
de inzet moeten zijn. Partij 1 beaamt dit: ‘ik besta niet meer voor je vanaf nu’. Partij 2 begint 
opnieuw over haar niet-bestaande hondenuitlaatservice. 
 De mediator stelt dat als partij 1 een dergelijke service heeft, partij 2 daar niet op hoeft 
te handhaven. Bovendien komt het conflict voort uit een verder verleden. Partij 1 zegt dat 
het gedrag van partij 2 haar woedend maakt, en of dat kan stoppen. Zo niet, dan gaat zij 
ook aangifte doen van mishandeling. Ondertussen ziet de mediator dat partij 1 met haar 
telefoon aan het spelen is en wijst er expliciet op dat er geen opname van dit gesprek ge-
maakt mag worden. Ze vervolgt: ‘jullie zijn zo gefocust op elkaar en het escaleert steeds. 
Richt je blik ergens anders op, richt je op je eigen leven’. Partijen beamen dit. Ze kibbelen 
nog wat na over zaken die niet helder zijn voor de ander. In de woorden van de mediator 
moeten iedereen het ‘boek sluiten’, wat wennen zal zijn. Partijen moeten zich bijna opnieuw 
programmeren na jaren van conflicten. 

Uitkomst van de mediation
De mediator stelt de slotovereenkomst op, terwijl partijen en de onderzoeker een rela-
tief ontspannen gesprek hebben over de coronaperiode en het verwerken daarvan. Daarna 
leest de mediator de opgestelde slotovereenkomst voor en vraagt of partijen nog iets willen 
terugkoppelen. Ook vraagt ze nogmaals naar de motivatie van partij 2 om aangifte te doen. 
Die stelt ‘een punt te hebben willen maken’. Bij de partijen stemmen ermee in dat het boek 
gesloten is en gaan ervoor zorgen dat escalatie niet meer zal voorkomen.  

Reflectie op de mediation en duurzaamheid van de afspraken
Partij 2 (de aangever) heeft vrijwillig aan de mediation meegedaan om het probleem op te 
lossen. Hij vindt dat je voor dit soort problemen de politie eigenlijk niet nodig hebt en was 
daarom blij met een onafhankelijke mediator. Het gesprek verliep goed, partij 2 is blij dat 
hij heeft meegedaan en het probleem is opgelost. Beide partijen hebben beloofd om elkaar 
met rust te laten en doen dat ook. 
 Partij 1 heeft vrijwillig ingestemd met de mediation, omdat ze het ‘onprettige gevoel 
had in mijn eigen woonomgeving rekening te moeten houden de andere partij niet tegen te 
komen’. De politie gaf beperkte informatie, maar het was duidelijk dat er op korte termijn 
een onafhankelijke mediator kon worden ingeschakeld. Er was beperkte bedenktijd. Partij 
2 vindt dat de mediation goed is verlopen. De mediator werkte professioneel, er kwam geen 
nieuwe informatie naar boven, maar het probleem is opgelost. Partij 1 mijdt haar en partij 2 
maakt zich daarom ‘niet meer zo druk’. Zij ziet de mediation als ‘heel positief ’ en ‘geschikt’ 
is voor het type probleem waar zij mee te maken had.



44 |

Zaak 6: verbouwing

Partij 1a/b (een echtpaar) en P 2a/b (een echtpaar) wonen sinds vijf jaar naast elkaar. P 1a/b 
huren hun appartement, partij 2a/b hebben hun appartement gekocht. De afgelopen jaren 
is er regelmatig onmin geweest tussen beide partijen. Eerder is er al eens een wijkagent 
langs geweest na irritaties, verbaal agressief gedrag over en weer en geluidsoverlast. Eind 
maart liep het uit de hand toen partij 2a aan het klussen was en P1a verhaal kwam halen 
over geluid vanwege de aanbouw van een schuur. Deze schuur van partij 2a grenst aan die 
van partij 1a. Dit keer bleef het niet bij verbaal geweld. Partij 1a heeft partij 2a bij de nek 
gegrepen, waarna partij 2a partij 1a wegduwde en er wat duw- en trekwerk ontstond. Partij 
1b en partij 2b, beide echtgenoten, speelden een ‘de-escalerende rol’ en willen allebei ook 
bij de mediation aanwezig zijn. Partij 2a deed aangifte om een punt te maken: ‘Dit moet 
stoppen!’

Voorgesprek met partij 1a/b
De mediator legt uit wat er vandaag gaat gebeuren. Partij 1a wil graag weten of dit een een-
malig gesprek is of dat er meerdere gesprekken zullen worden gevoerd. De mediator legt uit 
dat het gesprek in principe eenmalig is en op dezelfde dag gebeurt. Vervolgens legt partij 
1b een schriftelijk pakket over onvrede met de buren (partij 2a/b) op tafel dat de mediator 
mag doorlezen. De mediator vraagt partij 1a/b wat hun verhaal is. 
 Partij 1b vertelt dat het eerst best goed ging toen partij 2 a/b naast hen het huis kocht. 
Nu ervaren ze een sfeer van ‘dit is mijn huis en jullie zijn maar huurders’. Op enig moment 
vertelde partij 2a: ‘Alles gaat hier veranderen, wen er maar vast aan’ – en zijn er tal van 
verbouwingen gevolgd. Partij 1a heeft een lichte hersenbeschadiging aan een hartstilstand 
overgehouden en is ‘gevoelig voor geluid’. Daarom is zijn vrouw, partij 1b, ook het meest 
aan het woord. Afwisselend vertellen de echtgenoten over de verbouwingen, over het feit 
dat ze niet goed op de hoogte zijn, over geluidsoverlast binnenshuis (kinderen/feestjes) en 
buitenshuis (schuivende zware stoelen op het balkon), en overlast door Airbnb-verhuur 
door partij 2a/b.
 Partij 1a/b heeft via mails en briefjes geprobeerd te communiceren, maar dat lukte steeds 
slechter. Gemaakte afspraken werden niet nagekomen en zo stapelde zich ergernis op er-
gernis. Partij 1a vertelt de anekdote dat hij partij 2a heeft geholpen met het uitsteken van 
struiken en het wegbrengen van overbodig tuinspul met zijn auto. Partij 1a veronderstelde 
een benzinevergoeding, maar hoorde daar nooit meer wat over. ‘Ik voel me gepiepeld door 
alles’, zegt partij 1a. Partij 1a/b verwijt de tegenpartij ook dat zij de buren tegen hen opzet-
ten. De woningbouwvereniging zou een weinig constructieve rol spelen. Partij 1a/b noemt 
tal van voorbeelden. De aanbouw van een schuur is de culminerende factor. Omdat beide 
schuren aan elkaar grenzen, ontstaat er contactgeluid. Het helpt niet om partij 2a/b hierop 
aan te spreken. De mediator constateert dat zich flink wat heeft opgebouwd en vraagt door 
naar de rol van de woningbouwvereniging. Partij 1b zegt dat het hen niets interesseert. Ze 
heeft het gevoel dat ‘de woningbouwvereniging ons liever ziet opstappen’.
 De mediator stelt dat er nu aangifte is gedaan. Wat is er op de bewuste dag gebeurd? 
Partij 1a vertelt dat hij partij 2a riep, niets hoorde en toen achterom het schuurtje van partij 
2a is binnengelopen. Partij 2a begon te schelden en dat werd steeds erger. Partij 1a stak zijn 
handen uit en dat deed partij 2a ook om elkaar vast te grijpen: ‘ik geloof om zijn nek’. De 
mediator constateert dat het kennelijk hoog zat, hetgeen partij 1a beaamt: ‘Alle ergernissen 
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leidden tot dit incident’. Daarna wil de mediator weten wat partij 1a/b van de aangifte vindt. 
Partij 1a geeft aan dat dat hem niet zo interesseert, waarbij partij 1b uitspreekt dat er wel-
licht iets goeds uit kan komen. De mediator vraagt wat zij het liefst zouden willen. Dat is 
voor partij 1 a/b eenzelfde woning op een andere plek. Maar wat zou hen helpen, zolang zij 
er nog blijven wonen. Partij 1 a/b willen dat partij 2a zachter zou moeten doen en overlast 
en gescheld achterwege moet laten. En de woningbouwvereniging zou moeten toestaan dat 
partij 1 a/b wordt toegelaten tot de Vereniging van Eigenaren (VVE), zodat er ook overleg 
met andere buren mogelijk is. 
 De mediator vat alle punten samen: partij 2a ziet partij 1a als huurder en dus als minder-
waardig, partij 2a wil eigen dingen doen en onderhoudt geen burenrelatie, partij 2a komt 
afspraken niet na en grote ergernissen leidden tot de uitbarsting waarover partij 2a aangifte 
heeft gedaan. Zij voegt toe dat dit best heftig is, juist in deze coronatijd, omdat je woning 
een veilige plek moet zijn. Partij 1 a/b beaamt dat. De echtgenoten geven aan dat het moei-
lijk wordt deze zomer met barbeçues. Daarom willen zij duidelijke afspraken maken waar-
aan iedereen zich houdt. Als de mediator aangeeft dat ze aansluitend een voorgesprek heeft 
met partij 2 a/b en dat er daarna een gezamenlijk mediationgesprek volgt, reageert partij 1 
a: ‘Denkt u dat dat gesprek er komt? Had ik niet op gerekend.’ De mediator onderstreept dat 
deelname niet verplicht is en dat zij de ruimte bij partij 2a nog moet verkennen. Partij 1a 
wil weten of een mediationgesprek verstandig is. De mediator antwoordt dat zo’n gesprek 
vaak verstandig is om een nieuw nulpunt te creëren en afspraken te maken die eventueel in 
een tweede gesprek kunnen worden geëvalueerd. 

Voorgesprek met partij 2a/b
Na welkom heten en enige uitleg geven vraagt de mediator waarom partijen hier zijn en 
wat er aan de hand is. Partij 2a vertelt dat zij enkele jaren geleden op het adres zijn komen 
wonen. Vanaf het begin hadden zij het gevoel dat partij 1a vrij agressief praatte. Dit ge-
beurde al bij de eerste ontmoeting met een schilder die het huis zou opknappen. Daarom 
heeft partij 2a iets in de trant gezegd van ‘ik snap niet waarom u zo schreeuwt’ en deed 
een appèl op normale omgang met elkaar. Maar partij 1a komt niet met vragen, maar altijd 
met verwijten en boosheid. De mediator vraagt waar dit vandaan komt. Partij 2a vertelt 
dat er veel verbouwingen zijn door nieuwe eigenaren. Partij 1 a/b ziet hun woonomgeving 
drastisch veranderen, ze hebben daar geen invloed op en dat moet vervelend zijn. Partij 1b 
kwam vooral gedurende verbouwingen met mails, maar stuurde ook veelvuldig om andere 
redenen berichten. Hele lijsten waren het, die niet meer hanteerbaar waren. Partij 2b vindt 
dat hun buren enig incasseringsvermogen moeten hebben (ze klagen er bijvoorbeeld over 
dat zij overdag met haar dochter op klassieke muziek danst). Partij 2a geeft aan niet zozeer 
een probleem te ervaren met partij 1a/b, maar dat zij dit omgekeerd wel met hen hebben. 
 De mediator wil meer inzicht in de rol van de woningbouwvereniging. In het woonblok 
zijn twee VVE’s waarvan één met vier particuliere woningen en de ander van de woning-
bouwvereniging. Partij 2a is voorzitter van de eerste VVE. Deze VVE is bekend met de 
briefjes van partij 1a/b en iedereen vindt die een beetje vermoeiend. De mediator vraagt 
door hoe partij 2a/b daarmee dealde. Partij 2a zegt hun regelmatig door te hebben verwe-
zen naar de politie – zo van: laat hen dan maar oordelen. Partij 2b vindt partij 1b ‘best oké’ 
is, maar de mannen reageren heftig op elkaar. De vrouwen gedragen zich empathischer. 
Partij 2a verhaalt over het initiatief om een gezamenlijk hek te plaatsen dat op hun twee 
schuren aansloot.  Uit dat initiatief kwamen weer zes klachten voort. Partij 2b sust dat de 
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goede intentie er van beide kanten wel is. Samenvattend concludeert de mediator dat ‘on-
voorspelbaarheid’ lastig is, dat partijen ‘goed burencontact wensen’, niemand zit te wachten 
op ‘voortdurend gedoe’ en dat irritaties ‘steeds uit de hand lijken te lopen’. Ze wil weten wat 
er is gebeurd dat partij 2a aangifte heeft gedaan.
 Hij vertelt over de twee schuurtjes die volgens hem niet aan elkaar staan. Wel zit de 
schutting met een stuk hout vast aan de schuur van partij 1a. Eind maart is partij 2a in de 
schuur bezig en komt partij 1a binnen. Partij 2a vraagt hem om weg te gaan, maar partij 
1a blijft doorschreeuwen, waarop de eerste zegt: ‘Moet ik boos worden?! Ga weg!’ Daarop 
grijpt partij 1a hem naar de keel, partij 2a verweert zich, schudt partij 1a van zich af, waarna 
er een tweede aanval op zijn benen volgt. Dat was voor partij 2a de limit. Na een telefoontje 
met de wijkagent heeft hij besloten om aangifte te doen. De mediator vraagt of hij daar-
mee een grens wilde stellen. Partij 2a bevestigt dit. De mediator constateert dat er al veel 
pogingen en investeringen hebben plaatsgevonden om de situatie te normaliseren. Partij 
2b vindt dat ook en geeft aan dat er veel aan gelegen is dat de relatie beter zou zijn. Ze wil 
vooral dat de agressie eruitgaat. Partij 1 a/b willen graag een nieuw begin. De mediator zegt 
dat de inzet een nieuw nulpunt moet zijn, het construeren van een nieuw verhaal, zodat 
iedereen straks met een ander gevoel thuis zit. Partij 2a vraagt zich hardop af wat te doen 
als afspraken niet werken. Partij 2b vult aan die angst te willen bespreken en afspraken te 
willen maken over hoe in dat geval te handelen. Gebrek aan vertrouwen is ‘een dingetje’. 

De mediation 
De mediator start met een korte uitleg, geeft nadrukkelijk aan er voor beide partijen te zijn 
en streeft ernaar dat afspraken op papier komen te staan. Partij 2a begint door te zeggen dat 
het goed is dat iedereen hier zit en dat de meeste narigheid ontstaat als partij 1a/b iets vindt 
van wat partij 2a/b doet. Hij vindt het vervelend dat partij 1a/b zoveel last van hen heeft. 
Zijn kritiek richt hij op de manier waarop de buren kritiek uiten. De mediator vraagt wat 
hij anders zou willen. Partij 2a geeft aan dat hij al vaker met partij 1a heeft gepraat, maar 
hem niet vertrouwt.  Partij 1a corrigeert, maar zijn vrouw (partij 1b) remt af en zegt: ‘laat 
partij 2a even uitpraten’. 
 Partij 2a zegt gesprekken met de buren altijd als verwijtend te ervaren. Partij 1b reageert 
dat ze vaak iets te vragen hebben, maar dat er niets met hun vragen gebeurt. Hierdoor ont-
staat er bij partij 1/b irritatie. Van hun kant klinkt ook het verwijt dat partij 2a iedere keer 
‘op zijn achterste poten gaat’ staat bij contact. Vervolgens wisselen partijen verschillende si-
tuaties uit. Daarop concludeert partij 1b dat partij 2a/b ‘opgewonden poppetjes’ zijn, waar-
op partij 2a/b opwerpen: ‘Zien jullie niet hoe agressief jullie reageren?’ Partij 2a memoreert 
vier jaar irritatie, vermijdingsgedrag en bedreigingen. Daarop vraagt partij 1a: ‘Hoe kom 
je daar nou bij?’ Partij 2a reageert met de opmerking hiermee ‘een beetje klaar’ te zijn: ‘Als 
jullie blijven ontkennen, dan zie ik niet zoveel in dit gesprek.’
 Vervolgens gaat het gesprek over de schuurtjes en andere voorvallen. De verwijten en 
misverstanden vliegen over en weer. De mediator laat het gebeuren. Ze grijpt in op het 
moment dat partij 1a partij 2a zaken verwijt die volgens partij 2a pertinent onwaar zijn. De 
mediator vraagt zich hardop af: ‘Wat nu als  achteraf blijkt dat het anders was?’ Wat heeft 
het jullie tot nu toe allemaal opgeleverd? Onrust’. Partij 2a zit vooral met het slechte gevoel 
dat partij 1a/b over hen geeft. Partij 1b reageert dat dit helemaal niet zo is, waarop partij 
2b zegt daar heel blij mee te zijn. De vrouwen zoeken een uitweg. Partij 2b constateert dat 
partijen het maar niet eens worden, dat zij het erg vervelend vindt om deze lijn door te 
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zetten en dat het geruzie nu is geëscaleerd in fysiek geweld. Partij 1b is het daar helemaal 
mee eens. Partij 2b stelt voor om vandaag de strijdbijl te begraven. Partij 1b geeft aan dat 
daar wel wat voor moet gebeuren. De mediator bekrachtigt dit moment als een mooie en 
positieve insteek. 
 Partij 1a en 2a halen daarna weer allerlei oude koeien uit de sloot, maar worden door 
hun echtgenotes en door de mediator gecorrigeerd. Als partijen achteruitkijken, vinden ze 
geen oplossing, dus ze moeten vooruitkijken en vanuit vertrouwen een paar kleine stapjes 
zetten. ‘Met welke insteek zitten jullie hier?’, vraagt de mediator. Partij 1b wil met de andere 
buren praten en werken aan het feit dat de woningen best gehorig zijn. Partij 2a zegt dat hij 
dat gewoon moet doen, waarna partij 2b begrip toont voor het feit dat partij 1a/b het als 
huurders vervelend vinden niet bij beslissingen van de VVE te zitten. Partij 1a ervaart dit te 
veel als ‘wij tegen jullie’. Wanneer daarna weer een fase van oude anekdotes en welles-nietes 
ontstaat, wil de mediator weten hoe partijen zaken samen kunnen oppakken. Partij 2a/b 
zegt dat eerst alle communicatieproblemen moeten worden opgelost. Partij 2b moet op dat 
moment naar huis, bedankt de mediator voor haar bijdrage en spreekt de hoop uit dat de 
uitkomst positief is. De mediator vervolgt dat het lastig is dat de woningbouwvereniging 
niet aan tafel zit. Beide partijen praten met elkaar over het onderhoud van de panden. Er 
ontstaat een meer ontspannen houding in de mediation. Als de schuurtjes weer aan bod 
komen, intervenieert de mediator door te wijzen op de manier van communiceren tussen 
partijen. Hebben partijen elkaar daadwerkelijk gehoord? 
 Dat werkt, waarna partij 2a opnieuw het thema ‘vertrouwen’ ter tafel brengt. De medi-
ator vertaalt: ‘Eigenlijk zeg je: ik zou heel graag willen dat ik richting de toekomst vertrou-
wen van jullie krijg’. Partij 1a reageert dat het met dat vertrouwen wel meevalt, maar de me-
diator verduidelijkt dat dit nog niet zo door partij 2a wordt ervaren door de vele negatieve 
herinneringen. Ze brengt het gesprek terug op het incident waarover aangifte is gedaan. 
Partij 2a doet opnieuw zijn relaas, waarop partij 1b intervenieert met de opmerking ‘Je bent 
een dwingeland’. Even lijkt het gesprek op scherp te staan. De mediator neutraliseert door 
om te schakelen van ‘verwijt’ naar ‘verzoek’: ‘Als er iets is waar rekening mee gehouden 
moet worden, mag dat worden gevraagd’. Een gesprek over de wijze van communiceren 
via allerlei briefjes volgt. Partij 1a wil stoppen, maar partij 1b en partij 2a negeren hem. De 
mediator wil graag afstemmen: het gaat om woongenot en rekening houden met elkaar. 
Hoe gaan partijen dat doen? Daarop volgt een constructief gesprek op over barbecueën 
in de zomer en de communicatie daaromtrent. Partij 2a geeft toe partij 1a/b eigenlijk niet 
kwijt te willen als buren, want nieuwe buren betekent weer nieuwe verbouwingsperikelen. 
Daar is hij wel klaar mee. Beide partijen willen het met elkaar proberen. De mediator biedt 
aan dat een vervolggesprek over vier weken mogelijk is. Maar zij benadrukt ook dat partij-
en eerst zelf problemen moeten oplossen, waarbij geen verwijten maar vragen en wensen 
worden geuit.

Uitkomst van de mediation
De mediator schrijft de slotovereenkomst zorgvuldig uit en leest deze voor. Alle thema’s 
van de mediation komen voorbij: het feit dat partijen twee leefstijlen hebben, de irritaties 
uit het verleden, het incident, de daarmee bereikte grens en de aangifte waarmee partij 2a 
een punt heeft gemaakt. Partijen wensen een nieuwe start. Beiden ervaren hun woonplek 
als prettig en fijn. Vertrouwen zal moeten groeien door te bouwen aan nieuwe positieve 
herinneringen. De communicatie moet gaan verlopen via verzoeken en niet via verwijten. 
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De mediator belooft over vier weken telefonisch contact op te nemen om te horen hoe het 
gaat.

Na afloop van de mediation
Partij 2a heeft de mediator kort na het gesprek per WhatsApp bedankt voor alle tijd en aan-
dacht, maar schrijft er niet heel tevreden op terug te kijken. Hij heeft geen excuus gehoord 
(daar had hij ook niet om gevraagd, aldus de mediator). Ook schrijft hij dat de rollen soms 
omgekeerd leken, alsof partij 1a/b de initiator was van het gesprek. Daarom heeft hij er 
weinig vertrouwen in en wil weten hoe de mediator hier tegenaan kijkt. De mediator rea-
geert ze dat ze ‘het heel knap’ vindt dat partijen het ‘toch geprobeerd hebben om een nieuw 
nulpunt te vinden’. Ze adviseert een periode van observatie en evaluatie in te bouwen van 
waaruit partijen verder kunnen praten. Ook biedt de mediator partij 2a aan om zelf contact 
met haar op te nemen als er weer iets gebeurt. Partij 2a hoopt er maar het beste van. 

Vervolgmediation
Naar aanleiding van dit contact vindt een ruime maand na de mediation een vervolgmedia-
tion plaats. Daarbij zijn alleen de echtgenotes (partij 1b en partij 2b) aanwezig. De mediator 
heet hen beiden welkom terug. De inzet van de vorige mediation, die volgde na een aangif-
te, was het zoeken naar een nieuw nulpunt van waaruit beide partijen konden vertrekken. 
Tegelijk stond de aangifte niet op zichzelf, maar was deze onderdeel van een reeks gebeur-
tenissen. Daarom had partij 1b behoefte aan een vervolggesprek waar partij 2b in toestem-
de. Zij geeft aan dat de eerste mediation een goed gesprek was en dat er kleine stapjes in de 
goede richting zijn gezet. Partij 1b vertelt dat zij partij 2 (beide echtgenoten) niet veel heeft 
gezien na de slotovereenkomst, die haar als iets te eenzijdig voelde. Vandaag wil partij 1b 
meer bespreken en legt minder vrijblijvendheid aan de kant van partij 2 als inzet op tafel.
De mediator legt de functie van de slotovereenkomst nogmaals uit. De mediation en de 
daaruit voortvloeiende slotovereenkomst zijn vervolgstappen na de aangifte. De slotover-
eenkomst biedt een impressie voor de politie en heeft een juridische status. In aanvulling 
daarop vindt nu dit gesprek plaats waarin verdere behoeften kunnen worden afgestemd. 
Partij 1b wil graag nog een aantal zaken bespreken en benadrukt dat zij het belangrijk vindt 
te zeggen dat haar echtgenoot, partij 1a, echt een hersenbeschadiging heeft opgelopen na 
zijn hartstilstand. Dat is geen excuus, maar het is wel relevant. De mediator bevestigt dat 
die hersenbeschadiging een verklaring kan zijn voor het gedrag van de man en het incident 
dat daarop volgde. Zij vraagt of partij 2b van deze situatie wist.
 Partij 2b zegt van wel en laat weten heel veel begrip voor partij 2b te hebben. Hun man-
nen lijken ergens op elkaar en dat leidt tot irritaties vanuit korte lontjes. Uiteenlopende 
leefstijlen spelen ook een rol: partij 2 is wat lawaaierig en de buren (partij 1) waren juist 
gewend aan rustige buren voordat zij naast hen kwamen wonen. Partij 2 b wil samen met 
partij 1b aanknopingspunten zoeken voor verbetering. Zij vindt dat haar echtgenoot soms 
ook buitenproportioneel kan reageren. Partij 1b vraagt om meer overleg en duidelijkheid 
over de lopende verbouwingen. Partij 2b geeft toe dat er dingen fout zijn gegaan zonder 
dat zij zich daar bewust van zijn. Partij 1b bevestigt dat er zich inderdaad te veel ergernis-
sen opstapelen en vraagt of partij 2 meer rekening met hen kan houden. Partij 2b belooft 
te proberen om minder herrie te maken. Zij en haar man zorgen niet bewust voor overlast, 
maar begrijpen dat het soms erg veel is. Dan komt er een moment waarin de communicatie 



| 49

stopt en dat is niet goed. Daarom zouden beide partijen wellicht elke twee weken samen 
kunnen gaan zitten om te overleggen over hoe het gaat. 
 Van haar kant wil partij 1b ‘geen zeurpiet zijn’ en elke keer aanbellen. Zij hoopt dat 
zaken in de toekomst ‘gewoon vanzelf gaan’. De mediator herhaalt het idee om tweeweke-
lijks (of zo vaak als nodig is) samen een kop koffie te drinken om zaken te overleggen en te 
investeren in het onderlinge contact. Partij 1b en 2b willen dat graag. Vervolgens wisselen 
de echtgenotes de ‘gebruiksaanwijzingen’ van beide partners en persoonlijke ervaringen 
uit. De mediation bedankt hen voor hun openheid. Zowel partij 1b als 2b spreekt uit dat 
ze de ander begrijpt en dat ze graag beter willen communiceren. Vervolgens passeren de 
ergernissen uit de vorige mediation nogmaals de revue. De mediator vraagt aan partij 1b of 
zij en haar man zich vooral ergeren aan onaangekondigde overlast en zij bevestigt dit. Vol-
gens haar zouden de nodige problemen worden weggenomen als dit anders loopt. Partij 2b 
denkt ook dat zo veel kan worden ondervangen. Partij 1b ziet in dat ze met een wisselend 
humeur voor de deur staat: soms aardig, soms boos en soms geïrriteerd. Het is zoeken naar 
opbouwende kritiek. P2b stelt dat dat daar nu juist die tweewekelijkse ontmoeting voor 
bedoeld is.

Uitkomst van de vervolgmediation
De mediator stelt een aanvulling op de eerste slotovereenkomst op waarin staat opgeno-
men: de fysieke achtergrond van partij 1a, het constructief verloop van dit gesprek, dat er 
problemen ontstaan als de communicatie tussen partijen wegvalt, er tijd nodig is om alles 
achter te laten, er over en weer begrip bestaat over irritaties en de wijze waarop partijen 
daarop hebben gereageerd, het voornemen van partij 1b en partij 2b om tweewekelijks of 
maandelijks bij te praten over hoe het gaat, en wat er nodig is om toekomstige spanningen 
te voorkomen.

Reflectie op de (vervolg)mediation en duurzaamheid van de afspraken
Partij 2a/b, de echtgenoten die aangifte hebben gedaan, deden vrijwillig aan de mediation 
mee ‘om samen met de buren de toekomst te kunnen bepalen’. De informatie vooraf was 
helder: partij 2a/b wist precies waaraan ze begonnen. Zij zijn tevreden over het verloop van 
de mediation, zeker ook omdat er een tweede mediationgesprek tussen de vrouwen van 
beide partijen mogelijk was. Ook zijn ze tevreden over de neutrale mediator, die volgens de 
man misschien wel te weinig stuurde. Achteraf had hij graag ‘sorry’ van de buren gehoord, 
maar moet toegeven dat hij hier zelf niet om heeft gevraagd. Zijn vrouw geeft aan dat de 
‘toenadering’ vooral in het tweede gesprek plaatsvond. De gesprekken hebben volgens haar 
ook tot meer inzicht bij hen geleid in de ‘belevingswereld’ van hun buren. Dat heeft bijge-
dragen aan ‘wederzijds begrip’ en een ‘opening’. Beide echtgenoten vinden dat de mediation 
iets heeft veranderd in relatie tot partij 1: de communicatiemogelijkheden zijn verruimd, er 
is meer inzicht in wat bij de ander speelt en de relatie is verbeterd. 
 Partij 1a/b hebben aan de mediation meegedaan om ‘het een en ander op te lossen’. Ze 
hebben voldoende informatie ontvangen. De echtgenote heeft vrijwillig meegedaan, haar 
man twijfelt, maar denkt ‘dat het misschien maar beter zo is’. Hij had de indruk dat tijdens 
de eerste mediation niet alles besproken was. Daarom heeft zijn echtgenote een tweede ge-
sprek met de andere echtgenote gevoerd. Volgens haar verliep dat gesprek beter. Ze heeft 
wel de indruk dat partij 2a/b meer invloed heeft kunnen uitoefenen op de mediation. Naar 
haar smaak was de mediator niet voldoende neutraal. Partij 1a/b voelt zich ook nog steeds 
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‘ongelijkwaardig’, omdat zij huurders zijn en de anderen kopers. Partij 1/ab is dus minder 
blij dan partij 2a/b dat ze aan de mediation hebben meegedaan. Aan de andere kant con-
cluderen ze dat de buren ‘toch iets meer rekening met ons houden’. De buurvrouw (partij 
2) heeft onlangs een appje gestuurd om te zeggen dat ze beter hun best gingen doen. Het 
conflict is nog niet helemaal opgelost, maar misschien denkt partij 1a/b daar ‘na een tijdje 
anders over’. 
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4 Analyse

Inleiding

In het vorige hoofdstuk hebben we zes mediations beschreven die vanuit de politiepraktijk 
op ons af kwamen. Op basis hiervan kunnen we geen generaliseerbare uitspraken doen, 
maar dat was ook niet het plan. Onderstaande bevindingen zijn bedoeld als een eerste in-
druk van herstelgericht politiewerk en de rol van mediation daarin. We hebben exploratief, 
actiegericht onderzoek verricht om er gezamenlijk van te leren. Nadat we eerst enkele alge-
mene observaties hebben besproken, analyseren we de zes mediations aan de hand van ons 
in hoofdstuk 2 opgestelde kader: voorbereiding, verloop en uitkomst, meerwaarde voor 
deelnemende partijen en meerwaarde voor politie en strafrecht. 

 
Algemene observaties

Het ging in de helft van het aantal onderzochte zaken om een gecompliceerde vorm van bu-
renruzie. In twee van die zaken was eerder BeterBuren ingeschakeld, maar zonder positief 
resultaat. Daarnaast gingen de zaken over huiselijk geweld, sexting en een ruzie op straat 
over honden uitlaten. In vijf van de zes zaken kenden alle partijen elkaar. In de sexting-zaak 
(intieme foto’s) kenden de ouders elkaar niet, maar de kinderen kenden elkaar wel.
Bij de burenruzies en de ruzie op straat ging het om relatief lichte conflicten die waar-
schijnlijk allemaal op een minder bevredigende wijze voor directbetrokkenen door de po-
litie zouden zijn afgedaan. Sexting en huiselijk geweld hebben hogere politieprioriteit. Bij 
de sexting-zaak had er een naar verwachting een Halt-afdoening in gezeten. De echtelijke 
ruzie (huiselijk geweld) is door de mediation opgelost. Bij de burenruzies en de ruzie op 
straat waren er politie-sepots gevolgd. 
 Omdat nergens sprake is van ernstige strafbare feiten, was de bedoeling van aangevers 
geenszins strafrechtelijke vervolging. Aangevers wilden vooral een punt maken (‘tot hier 
en niet verder’), het probleem oplossen en eventueel een schadevergoeding krijgen (de sex-
ting-zaak). Met uitzondering van de sexting-zaak merken we op dat het telkens gaat om al 
langer sluimerende conflicten. Alle onderzochte zaken hadden de potentie om makkelijk te 
escaleren of waren inmiddels geëscaleerd. Tevens viel op dat de politie mensen verzoekt of 
adviseert elkaar tijdens of na het aanhangig gemaakte gebeuren te filmen of foto’s te maken 
als bewijs. Dat bracht – onbedoeld – extra spanningen tussen partijen mee.
 In alle zes de zaken deden alle partijen vrijwillig mee aan de voorgestelde mediation. In 
één zaak (sexting) waren alleen de ouders aanwezig, niet de kinderen waar het om ging. 
In de zaak over honden uitlaten was niet de verdachte, maar de partner van de verdachte 
aanwezig tijdens de mediation. Dit is in onderling overleg gebeurd vanwege gezondheidsri-
sico’s (corona). De aanwezige partner speelde in de hele aanloop naar het incident ook een 
belangrijke rol en kon dus veel uit eigen ervaring en observatie vertellen. In de burenruzie 
over de verbouwing waren twee mediations nodig om tot afspraken te komen.
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Voorbereiding

Om mediation te laten slagen is in de voorbereiding een zorgvuldige rol- en taakafbakening 
binnen de strafrechtsketen van cruciaal belang. Als de politie externe mediation adviseert, 
zal dat goed moeten worden afgestemd met het OM. Dit om het proces optimaal te laten 
verlopen en doublures in aanbieden van herstelrechtvoorzieningen te voorkomen.75 Het 
OM heeft immers de regie in strafzaken. Als er eenmaal goede afspraken zijn tussen politie 
en OM, kan de politie een voortrekkersrol spelen bij het selecteren van geschikte zaken in 
een vroegtijdig stadium op basis van vooropgestelde en afgestemde criteria (in ons onder-
zoek: na aangifte, niet te zware zaken, kans op (verdere) escalatie zonder mediation). Dit 
selectieproces ligt ook in het verlengde van een wettelijke politietaak zoals neergelegd in 
artikel 51h Sv. 
 Tijdens het onderzoek was het steeds aan de politie om betrokkenen te bellen voor een 
doorverwijzing naar de mediator, die kort daarna afspraken inplande.76 In alle zaken gingen 
alle partijen akkoord met de aangeboden mediation. Door het volgen van een zorgvuldig 
protocol – een prompt aanbod door de politie, contact door de mediator, voorgesprekken, 
de mediation zelf, een slotovereenkomst en nazorg na verloop van tijd – werd de geloof-
waardigheid van het proces voor betrokkenen vergroot. Het doen van aangifte is een recht 
dat binnen publiekrechtelijke kaders van het strafrecht valt en verplichtingen schept om 
zaken zo correct mogelijk te regelen.
 Zoals gezegd: iedereen deed vrijwillig aan de mediations mee, maar enige autoriteit 
helpt. Een uitnodiging door de politie en onze keuze om partijen voor te bereiden en te 
laten samenkomen op het politiebureau bleken belangrijk. Dit laatste is niet alleen fijn 
voor de veiligheid van alle betrokkenen, er gaat ook een gezagvolle symboolfunctie van uit. 
Waar BeterBuren er in twee zaken (‘omgekeerde asbak’ en ‘bonken op de trap’) niet door-
heen kwam, hielp telefonisch contact door de politie en een afspraak op het bureau wel. 
Partijen wisten vooraf dat er een serieus gesprek gevoerd ging worden, inclusief een intake 
en een juridisch bindende slotovereenkomst. De voorbereidende rol van de politie vanuit 
haar publieke taak is dus een factor van betekenis bij de voorbereiding en uitvoering van 
mediations. 
 In alle zes de zaken speelden achterliggende factoren die bijdroegen aan het conflict: so-
ciale en/of economische kwetsbaarheid, verslaving, verwardheid of ziekte. Hierover kwam 
in de meeste mediationgesprekken veel extra informatie naar voren die niet bekend was 
op basis van de processen- verbaal.77 Dergelijke informatie is belangrijk om een goede af-
weging te kunnen maken of een mediation zin heeft. Misschien kan een andersoortige 
herstelrechtvoorziening, zoals een herstelconferentie, of zorg en hulpverlening betere uit-
komsten bieden. Een contra-indicatie voor succesvolle mediation is dat een partij verward 
of anderszins onvoorspelbaar gedrag vertoont (zie de ‘omgekeerde asbak’ en ‘bonken op de 

75 Zoals in hoofdstuk 1 opgemerkt, zijn er op dit punt helaas steken gevallen in Rotterdam, waardoor de pilot 
daar niet door kon gaan.
76 Zaken in een latere fase worden door rechters en het OM doorverwezen naar het mediationbureau van de 
rechtbank. De vraag of bij verwijzing op het politiebureau dit mediationbureau ook een nader te bepalen rol 
zou kunnen of moeten spelen verdient verdere overweging. 
77 Overigens ligt dit soort informatie niet alleen bij de politie, maar ook bij hulp- en zorgverleners of won-
ingbouwverenigingen. Hoe die informatie vooraf moet worden gedeeld is, mede in het licht van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG), een aandachtspunt voor verdere uitwerking.
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trap’). Daardoor is de kans kleiner dat deze partij zich aan de afspraken houdt. Een nauw-
keurige triage door de politie is dus essentieel.

Verloop en uitkomst

In de zes geobserveerde zaken zeggen partijen vooraf goed geïnformeerd te zijn. Iedereen 
wist (en kon dat ook reproduceren) dat de mediation een alternatief was voor afdoening 
binnen het strafrecht. Alle partijen waren het daar ook mee eens. Eén keer bleek niet geheel 
duidelijk dat de mediation gelijk na het voorbereidend gesprek zou worden uitgevoerd. En-
kele partijen gaven expliciet aan het belangrijk te vinden dat afspraken uit de slotovereen-
komst zouden worden gedocumenteerd in de politieregistratie met het oog op de naleving 
ervan.
 De rol van de mediator in het bewaken van gelijkheid, gelijkwaardigheid en evenwichti-
ge inbreng tijdens de mediation is cruciaal. Uit onze eigen waarnemingen en de interviews 
met partijen na afloop van de mediations hebben wij een aantal competenties en eigen-
schappen voor een mediator in strafzaken genoteerd:
 ■ De mediator heeft veel ervaring (meerdere jaren ‘vlieguren’ gemaakt) met eerdere medi-

ations in strafzaken, is gecertificeerd en beschikt over kennis van het strafrecht.78

 ■ De mediator straalt rust uit.
 ■ De mediator kan goed luisteren en communiceren: zij/hij kan zich inleven in betrokke-

nen en kan empathie tonen.
 ■ De mediator kan ook gericht interventies doen, gericht op het oplossen van het pro-

bleem (door te zorgen dat partijen uit de groef van het conflict komen).
 ■ De mediator is onafhankelijk (niet van de politie), neutraal en niet bedreigend voor par-

tijen en in staat vertrouwelijkheid te genereren.
 ■ De mediator laat partijen actief de ruimte.
 ■ De mediator is in staat vooral bij langer lopende conflicten een nieuw nulpunt te marke-

ren en partijen naar de toekomst te laten kijken. De mediator hanteert een transparante 
en duidelijke werkwijze waar een voorgesprek, mediation en slotovereenkomst onder-
deel van zijn.

 ■ De mediator is in staat ter plekke een slotovereenkomst op te stellen waar iedereen een 
handtekening onder zet.

Hoewel ‘excuus’, ‘spijt’ en ‘vergeving’ als termen regelmatig terugkeren in de wetenschappe-
lijke literatuur over restorative justice, viel op dat in geen van de zes zaken slachtoffers tij-
dens de voorbereidende gesprekken of tijdens de mediation om excuses hebben gevraagd. 
De verdachten hebben deze ook niet expliciet aangeboden. Wel spraken sommigen in ver-
hulde termen zoals ‘het had niet mogen gebeuren’. In één zaak (verbouwing, burenruzie) zei 
een van de slachtoffers het achteraf jammer te vinden dat er geen ‘sorry’ is gezegd.
 Een ander aspect van mediation is het onderscheid tussen dader/verdachte en slachtof-
fer. Als dit onderscheid niet helder is, kan dat van negatieve invloed zijn op het verloop en 
de uitkomst van mediations in strafrecht. We zagen zeker bij de onderzochte burenruzies 
inderdaad een wisselwerking tussen elkaar beschuldigende partijen. Daarbij speelde extra 
complicerende factoren, zoals verwardheid en verslaving, ook nog mee. Het is tijdens me-

78 Veel mediators in strafzaken zijn voormalig strafrechtadvocaten.
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diations dus inderdaad belangrijk om aandacht aan dit aspect te besteden. Tevens kan het 
de moeite waard zijn om anderen dan de direct bij het conflict betrokken personen voor 
een mediation uit te nodigen. Zo kwam bij burenruzies naar voren dat meerdere buren, de 
woningbouwvereniging of de VVE ook belanghebbende partijen zijn. Of het aansluiten van 
deze partijen een positief effect heeft op het (verdere) verloop van de mediation, weten we 
niet, want dat is in de door ons geobserveerde zaken niet gebeurd. 
 In alle zaken hebben alle partijen de slotovereenkomst ondertekend. Het feit dat die in 
het politiedossier komt, bleek een significante toevoeging aan het gesprek. Betrokkenen 
weten daardoor dat de mediation ergens over gaat. De juridische status van de uitkomsten 
van het gesprek heeft invloed op een eventueel vervolg, zeker als betrokkenen zich niet aan 
de afspraken blijken te houden. In twee zaken (burenruzies – de ‘omgekeerde asbak’ en 
‘bonken op de trap’) was dat het geval. We kunnen concluderen dat vier van de zes medi-
ations tot een langdurige bevredigende uitkomst hebben geleid. Toch leverden ook de an-
dere twee mediations iets op in de vorm van een ondertekende slotovereenkomst. Tevens 
brachten deze mediations relevante informatie naar boven die niet in het proces-verbaal 
stond en waren partijen positief over onze poging tot verzoening en de mogelijkheid om 
zich uit te kunnen spreken. Ook heeft de inzet van mediation in beide zaken de situatie 
niet verslechterd (er is geen sprake van secundaire victimisatie). In de sexting-zaak is er een 
schadevergoeding betaald. Die afspraak hebben ouders onderling gemaakt en valt onder 
hun verantwoordelijkheid. De betrokken kinderen waren niet bij de mediation aanwezig. 
De vraag wat de wens van de kinderen zelf zou zijn geweest blijft dus onbeantwoord.

Meerwaarde voor partijen

Tijdens de mediations konden de slachtoffers uitgebreid vertellen over wat het gebeuren 
met hen had gedaan en nog altijd doet. Daarmee is voor slachtoffers de ruimte om te spre-
ken in een vroege fase van het strafrecht. Vervolgens konden verdachten ook hun verhaal 
kwijt. Gehoord en gezien worden zijn van grote betekenis voor partijen. Hetzelfde geldt 
voor de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan. Die gesprekken leverde nieuwe 
inzichten voor betrokkenen op over de situatie of de perceptie van de ander. Meest opmer-
kelijk ontstond in de zaak over ‘bonken op de trap’ het beeld dat de aangever eerder veroor-
zaker dan slachtoffer in het conflict was.
 Tijdens alle mediations veranderde de houding van partijen. Zij waren in staat en bereid 
om actief mee te werken aan een regeling van de gevolgen van het conflict. Iedereen heeft 
de slotovereenkomst dan ook ondertekend. In vier van de zes mediations lijken partijen 
zich langdurig aan deze overeenkomst te houden. In de nagesprekken met partijen was 
in deze vier gevallen een vorm van ontspanning waarneembaar. In diverse nagesprekken 
kwam naar voren dat mensen meer inzicht hadden gekregen in het conflict (zelfs als dat 
niet direct was opgelost) en dat hun gedrag in de relatie met de tegenpartij in positieve zin 
was versterkt. 
 Hierbij moet worden aangetekend dat onderlinge verhoudingen niet altijd in positieve 
zin mee transformeerden. Partijen weten in vier zaken wel beter met elkaar om te gaan 
vanuit de gemaakte afspraken. Hoewel niemand expliciet excuses maakte, lijkt er in zeker 
drie zaken (honden, echtelijke ruzie en verbouwen) sprake van toegenomen inzicht in het 
eigen gedrag en neiging tot het aanbrengen van verandering daarbinnen. Naar onze obser-
vatie is in conflicten waar partijen gedurende langere tijd een ‘vechthouding’ ten opzichte 
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van elkaar hebben aangenomen, zo’n transformatie lastig te realiseren. Het positioneren 
van een ‘nieuw nulpunt’ door de mediator helpt wel om een weg voorwaarts te banen. 
 In de twee genoemde burenruzies waarbinnen een partij de afspraken in de slotover-
eenkomst heeft geschonden, kan de vraag worden gesteld of er niet beter hulp, zorg of 
andersoortige ondersteuning nodig was geweest in plaats van mediation. Zoals gememo-
reerd: succesvol herstelgericht werken veronderstelt dat ter voorbereiding een gedetail-
leerd inzicht beschikbaar is in de zaak voordat deze naar een externe mediator gaat. Dat 
was in genoemde gevallen niet zo, waardoor er pas tijdens de mediation zicht kwam op 
achterliggende factoren van verwardheid of onvoorspelbaarheid. Niettemin hebben in deze 
zaken betrokken partijen het intensieve contact met de politie en mediator op prijs gesteld. 
Zodoende heeft elke mediation een bepaalde meerwaarde gehad. 

Meerwaarde voor politie en strafrecht

Omdat er gegeven de omvang van het onderzoek geen nulmeting of controlegroep is ge-
bruikt, kan er geen antwoord worden gegeven op de vraag of mediations in strafrecht bij-
dragen aan het verminderen van recidive. We weten dus niet of geslaagde mediations min-
der werk voor politie en justitie opleveren, omdat verdachten/daders niet nog eens in de 
fout gaan. Voor zover in het bestek van het onderzoek nagegaan kon worden, hebben par-
tijen zich in vier zaken na afloop rustig gehouden. Burenconflict over overlast (de asbak, de 
trap) laaide wel snel weer op.79 
 In theorie kan mediation als vorm van oplossingsgericht werken voor de politie aan-
zienlijke tijdsbesparingen opleveren in vergelijking met een procesmatige benadering om 
een zaak voor te bereiden voor de volgende fase van een strafproces.80 Hier tegenover staat 
dat de politie de nodige tijd heeft gestoken in (na)bellen, organiseren en faciliteren, terwijl 
de meeste onderzochte zaken zonder dit onderzoek ‘van de band waren gerold’ – dat wil 
zeggen: waren geseponeerd. In de sexting-zaak is tijdswinst het aannemelijkst. Die zaak 
was in 1,5 week na het incident opgelost. Een Halt-afdoening had zeker twee maanden kun-
nen duren met een risico op serieuze escalatie in de tussentijd. Tot slot zijn partijen positief 
over de mediations, wat uitstraalt naar tevredenheid over en vertrouwen in de politie.

79 Naar aanleiding hiervan heeft de politie contact opgenomen om te kijken of er nog andere mogelijkheden 
zijn om problemen te stoppen. Omdat mensen mee hebben gedaan aan ons onderzoek, voelden we een extra 
zorgplicht jegens hen. 
80 Schattingen van de politie zelf variëren van 4-8 uur investeren in mediation versus 12-16 uur investeren in 
een zaak voor een mogelijk verder vervolg binnen het strafrecht (waarbij er dan nog geen oplossing is gegener-
eerd).
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5 Samenvattende conclusie en ontwikkelpunten

Inleiding

Dit hoofdstuk bevat een samenvattende conclusie waarin we een antwoord op de onder-
zoeksvraag formuleren. Dat gebeurt in drie delen. In het verlengde hiervan eindigen we 
met een aantal ontwikkelpunten voor de politie. 

Antwoord op de hoofdvraag

De hoofdvraag waar we dit onderzoek mee begonnen luidde als volgt:

Hoe verlopen door de politie aangeboden externe mediations in de praktijk, wat zijn 
werkzame elementen en hoe kan probleemoplossend handelen binnen het korps ver-
der vorm krijgen? 

Hieronder volgt puntsgewijs een antwoord op deze vraag:
 
Verloop 
 1 Om mediations na aangifte correct te laten functioneren is het nodig om systematisch 

en vlot te werk te gaan. Hoe langer de politie wacht met het aanbieden van een externe 
mediation, hoe minder waarschijnlijk de kans op succes. Onze systematiek bestond uit 
(1) de politie die partijen spoedig na een aangifte uitnodigde voor de mediation op een 
bureau, (2) een voorgesprek door de mediator, (3) de mediation zelf, (4) het onderteke-
nen van een slotovereenkomst en (5) nabellen van betrokkenen door onderzoekers om 
te bepalen wat de langetermijneffecten van de afgeronde mediation zijn. Afstemming 
tussen politie en OM is hierbij doorslaggevend. Het OM moet immers toestemming 
geven voor de mediations. 

 2 Uit ons kleinschalige onderzoek blijkt dat door de politie aangeboden mediations na 
aangifte in de praktijk bevredigend zijn verlopen. In vier van de zes onderzochte za-
ken zagen we ontspanning optreden die ook duurzaam lijkt (uit de wetenschappelijke 
literatuur komt eveneens naar voren dat grofweg 80 procent van de herstelpogingen 
slaagt). In twee zaken laaiden conflicten weer op. Toch heeft mediation in deze zaken 
meerwaarde opgeleverd: iedereen heeft een slotovereenkomst ondertekend die in de 
politiedossiers is toegevoegd en een juridische status heeft bij een eventueel vervolg. 
Daarnaast waren deelnemers, ook als mediations hun problemen niet oplosten, tevre-
den over hun deelname en leverde de gesprekken voor de politie extra informatie op 
over de aard en oorzaken van het conflict.

 3 In de twee zaken waarin mediation de angel niet uit het conflict wist te halen, za-
gen we verward of anderszins onvoorspelbaar gedrag. Dit is een contra-indicatie voor 
duurzame uitkomsten. Bij aanvang van de mediation hadden we die informatie niet. 
Een voorspoedig verloop van mediations veronderstelt dus dat de politie duidelijk(er) 
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registreert wat er gaande is en scherp triageert: welke zaken zijn wel, niet of minder 
geschikt voor mediation? Mediation is immers geen wondermiddel. 

Werkzame elementen
 4 Hoewel we geen causale relaties kunnen leggen, vallen in exploratieve zin enkele werk-

zame elementen binnen de mediations op. Het ‘met gezag’ aanbieden van externe me-
diations door de politie droeg eraan bij partijen over de streep te trekken en vrijwillig 
mee te laten doen (dit was BeterBuren in twee zaken bijvoorbeeld niet gelukt). Ook 
hielp het om op een politiebureau samen te komen. Daar gaat een symboolwerking van 
uit. En een slotovereenkomst met juridische status ondertekenen die vervolgens in het 
politiedossier terechtkomt, houdt in dat mediation niet vrijblijvend is. 

 5 Voor slachtoffers en verdachten heeft ‘gehoord en gezien worden’ betekenis. Mensen 
kunnen hun verhaal aan de mediator kwijt om vervolgens een open dialoog met elkaar 
aan te gaan. Zij voeren vrijwillig een gesprek om gezamenlijk tot een oplossing van het 
conflict te komen.

 6 De professionele eigenschappen van de mediator zijn cruciaal: onafhankelijk, onpartij-
dig, senioriteit en rust uitstralen, luisteren, iedereen in voldoende mate tot zijn of haar 
recht laten komen, kunnen interveniëren en tot afspraken weten te komen, enzovoort.

 7 Betrokken partijen krijgen meer inzicht in het conflict en proberen hun gedrag (meest-
al) beter op de ander af te stemmen vanuit gemaakte afspraken. We kunnen dus voor-
zichtig concluderen dat mediation een positief effect heeft op de veerkracht van men-
sen om na een aangifte of melding problemen onderling en zonder het strafrecht op te 
lossen. Bij ernstiger zaken kan het strafrecht niettemin een rol blijven spelen. 

Verder vormgeven aan herstelgericht werken en probleemoplossend handelen
 8 Betekenisvol handelen en mediation zijn een lucky couple: ze passen goed bij elkaar. 

Voor het verder vormgeven van herstelgericht werken en probleemoplossend hande-
len (ook in een bredere zin dan mediation) zijn binnen de politie en het strafrechtpro-
ces organisatorische, culturele en financiële veranderingen noodzakelijk die begelei-
ding in de vorm van praktijk- en actiegerichte kennisontwikkeling verdienen.

 9 Een startpunt is om een impactanalyse van mediation op te zetten. Primair gaat het 
om de vraag wat mediation betrokken partijen (slachtoffers, verdachten en de bredere 
gemeenschap) oplevert: worden conflicten en problemen opgelost en waarom? Hierbij 
is het noodzakelijk om een groter aantal zaken dan zes te volgen. Een secundaire, maar 
zeker niet onbelangrijke, vraag, is wat de kosten en baten van mediation voor politie 
en justitie zijn. Dat kan door te kijken naar de impact van mediations op recidivecijfers 
en op mogelijke (financiële) besparingen binnen werkprocessen van politie en justitie.

 10 Tevens is het zaak om in kaart te brengen wat er aan de balie van een politiebureau ge-
beurt wanneer iemand aangifte doet of een melding wil maken. We weten verrassend 
weinig van dit sleutelmoment tussen overheid en burger. Op basis van gedetailleerde 
kennis over het werk service- en intakemedewerkers (en daarachter het kwaliteitsbu-
reau) is het mogelijk om trainingen te ontwikkelen ten behoeve van een betere triage.

 11 Wijkagenten zijn van nature veel bezig met informele bemiddeling en problemen op-
lossen. Ook hier is het gewenst om gedetailleerder zicht te krijgen op hoe ze dat doen, 
wat dan werkzame elementen zijn, op welke wijze zij interventies registreren, wanneer 
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en hoe zij samenwerken met andere partijen, en op welke momenten externe media-
tors in beeld komen.

Ontwikkelpunten

Reflecterend op onze bevindingen willen we tot besluit een aantal zaken adstrueren. Ten 
eerste is voor succesvol herstelgericht werken binnen de politie een andere inrichting van 
werkprocessen bij service en intake nodig. Een vroegtijdige triage waarbij in de volle breed-
te wordt ingezet op de mogelijkheid van herstelrechtvoorzieningen, waaronder mediation, 
kan een snelle, de-escalerende en op maat gemaakte oplossing betekenen voor betrokke-
nen. Daarvoor moeten medewerkers service en intake over de juiste informatie beschikken 
en moet er een mediator ‘bij de hand’ zijn.
 Ten tweede is na een mediation, het afsluiten van de slotovereenkomst en het documen-
teren daarvan in de politieregisters (omdat naleving voor partijen essentieel is) vervolgactie 
nodig. Dat kan bijvoorbeeld via een check op de vraag of de afspraken werken en worden 
nagekomen. In dat verband moet voor iedereen duidelijk zijn in welke gevallen de media-
tor eventueel een vervolgbijeenkomst afspreekt en wanneer de politie vervolgactie onder-
neemt. Het mediationproces kan binnen de politieorganisatie dus het best cyclisch worden 
ingericht. 
 Beide punten veronderstellen, ten derde, dat het aanbieden van externe mediation na 
een aangifte of melding binnen het politiewerk wordt geïncorporeerd. Het introduceren 
van één of meerdere vormen van triage betekent inzetten op de waardering, kwaliteit en 
training van medewerkers service en intake. Daarbij zal ook moeten worden gekeken hoe 
het opstellen van processen-verbaal en de registratie van zaken kan verbeteren. Tevens is 
het nodig om inzicht te vergroten in welke zaken (on)geschikt zijn voor een herstelrecht-
voorziening en met welke voorziening de politie dan moet schakelen. De benodigde verbe-
teringen gelden niet alleen voor intake en service, maar ook voor het kwaliteitsbureau en 
voor wijkagenten die zaken registreren en beoordelen. 
 Een vierde ontwikkelpunt betreft de inzet en vergoeding van mediators. In de door ons 
onderzochte zes zaken lukte het om met een mediator gesprekken in goede banen te lei-
den en partijen een slotovereenkomst te laten optekenen. Hierbij zij opgemerkt dat senio-
riteit onverkort belangrijk is. Het viel in meerdere zaken op dat er feitelijk sprake was van 
meer partijen (andere buren, een woningbouwvereniging) dan enkel de aangever en de 
verdachte. In complexere zaken met meer deelnemers is het nodig om met twee mediators 
te werken. Aanpalend is het de vraag wie de mediator(s) betaalt, want betrokkenen zijn zelf 
niet altijd draagkrachtig genoeg. Herstelrechtelijke voorzieningen die op dit moment in de 
latere fase van het strafrecht of bij jeugdigen bestaan (dader/slachtoffergesprekken, medi-
ation in strafzaken, Halt) worden momenteel door de landelijke overheid gefinancierd. Als 
mediation ook in de politiefase ingang gaat vinden, lijkt een dergelijke centrale financiering 
voor de hand te liggen.
Hiermee wordt voorkomen dat mediation leidt tot ‘klassenjustitie’ voor een geprivilegi-
eerde groep. Bovendien blijkt in menig strafzaak de slachtoffer/verdachte-verhouding niet 
zwart-wit te zijn. Het dan enkel laten betalen door een verdachte kan als onrechtvaardig 
worden ervaren. 
 Tot slot is een mogelijk pervers effect van mediation in de politiefase dat minder aan-
giften en minder strafzaken tot minder financiering van politie en justitie kunnen zorgen. 
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De introductie van mediation of een andere herstelrechtvoorziening direct na aangifte of 
melding (conform artikel 51h Sv) betekent dus dat het financieringssysteem zal moeten 
worden aangepast. Daarbij zou het kunnen helpen dat de politie circulair gaat denken in 
plaats van sequentieel. Het primaat moet niet liggen bij de vraag hoe een zaak naar het vol-
gende niveau binnen het strafrechtproces kan worden gebracht, maar hoe – en waar mo-
gelijk – een probleem opgelost of geregeld kan worden via een adequate triage, registratie, 
betekenisvolle interventie (strafrecht, bemiddeling, mediation, hulpverlening, enzovoort) 
en nazorg.
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 Bijlage 1: 
 Toestemmingsformulier 

Betreft: onderzoek naar Herstelgericht werken bij de politie.

Ik verklaar hierbij op voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode en 
doel van het onderzoek.

Ik begrijp dat:
 ■ Ik mijn medewerking aan dit onderzoek kan stoppen op ieder moment en zonder op-

gave van reden.
 ■ Gegevens anoniem worden verwerkt, zonder herleidbaar te zijn tot de persoon.
 ■ De aantekeningen vernietigd worden na uitwerking/verwerking van de informatie.

Ik verklaar dat:
 ■ Ik geheel vrijwillig bereid ben aan dit onderzoek mee te doen.
 ■ De uitkomsten van de observatie anoniem verwerkt mogen worden in een verslag of 

wetenschappelijke publicatie.
 ■ Ik toestemming geef dat er tijdens de mediation aantekeningen gemaakt worden enkel 

ten behoeve van het onderzoek.

Handtekening:                                                                        

Naam:                                                                        

Datum:                                                                        

Onderzoeker 
Ik heb mondeling toelichting verstrekt over de aard, methode en doel van het onderzoek. 
Ik verklaar mij bereid nog opkomende vragen over het onderzoek naar vermogen te beant-
woorden. De informatie die ik tijdens de mediation tot mij krijg gebruik ik enkel en alleen 
ten behoeve van het onderzoek. Voor het overige beloof ik geheimhouding. 

Handtekening:                                                                        

Naam:                                                                        

Datum:                                                                        
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 Bijlage 2: 
 Observatieschema mediations

Vooraf aan de mediation
 1 Locatie en tijdstip
 2 Zijn er behalve de mediator en observant nog meer mensen aanwezig? – zo ja: wie en 

waarom?
 3 Hebben slachtoffer en verdachte elkaar voor de mediation ontmoet? – zo ja: het waar-

om van dit contact, hoe vond het contact plaats (telefoon, persoonlijk, mail enzovoort), 
ervaring met dit contact

Onderwerpen die tijdens de mediation aan bod kunnen komen
 4 Feiten over het probleem/conflict/misdrijf
 5 Persoonlijke en sociale gevolgen voor slachtoffer
 6 Persoonlijke en sociale gevolgen voor dader
 7 Juridische gevolgen (vervolging, straf )
 8 Vorm van herstel of compensatie (schuldbetuiging, financieel, etc.)
 9 Andere zaken die ter tafel komen

Het verloop van de bijeenkomst
 10 Was er vooraf voldoende informatie over de mediation, begrepen mensen wat hen te 

wachten stond?
 11 Wat doet de mediator en gebeurde dat objectief?
 12 Luisteren deelnemers naar elkaar, gaan zijn respectvol met elkaar om?
 13 Biedt de dader excuses aan, komt dat oprecht over?
 14 Zegt of belooft de dader andere dingen?
 15 Hoe gaat het slachtoffer hiermee om?
 16 Wat zegt het slachtoffer, welke gevoelens worden geuit?
 17 Zijn er vertrouwelijke zaken gezegd die binnenskamers moeten blijven? 

De uitkomst van de mediation
 18 Duur van de mediation
 19 Zijn er afspraken gemaakt – zo nee: waarom niet? – zo ja: is er een (schriftelijke) over-

eenkomst en wat staat daarin? Bijvoorbeeld: uitleg probleem/conflict/misdrijf, schuld-
betuiging, financiële compensatie, andere beloften, juridische afwikkeling, toekomsti-
ge omgang tussen slachtoffer en dader
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 Bijlage 3: 
 Interviewprotocol nabellen betrokken partijen

Voorafgaand aan de mediation
 1 Wat was voor u de belangrijkste reden om deel te nemen aan mediation?
 2 Hoe belangrijk was het voor u dat de mediator niet van de politie was? (onafhankelijk-

heid)
 3 Heeft u vooraf voldoende informatie gekregen om voor uzelf de juiste afweging te ma-

ken om mee te doen aan de mediation?  Miste u informatie?
 4 Heeft u naar uw idee zonder dwang kunnen deelnemen aan de mediation? (vrijwillig-

heid)

Verloop van de mediation
 5 Hoe verliep de mediation volgens u? 
 6 Voelde u zich door de mediator eerlijk behandeld? (rechtvaardigheid) Vindt u dat de 

mediator u voldoende ruimte heeft gegeven om uw verhaal te doen vergeleken met de 
andere partij? (gelijkwaardigheid) Vindt u dat de mediator zich neutraal genoeg opstel-
de tijdens het gesprek? (onpartijdigheid)

 7 Zaten de juiste partijen aan tafel? Hadden er andere partijen betrokken moeten zijn bij 
de mediation? En zo ja welke? (kring vergroten)

 8 Heeft u door de mediation een beter inzicht gekregen in de problemen die tot het con-
flict hebben geleid? (grip krijgen op de situatie/zelfredzaamheid)

 9 Bent u blij dat u aan de mediation heeft meegedaan? Heeft u het idee dat u hier sterker 
bent uitgekomen? (zelfbeeld/invloed/procespositie)

Uitkomst van de mediation
 10 Is er door de mediation volgens u iets veranderd in de relatie met de andere partij? (in-

zicht/herstel van relaties)
 11 Heeft de mediation bijgedragen aan een oplossing van het conflict? (inzicht/duur-

zaamheid)
 12 Heeft u tips en aanbevelingen voor ons? Wat had volgens u beter gekund?
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