
Herstelbemiddeling 
Informatie voor professionals

“Wat er is gebeurd, kun je niet veranderen. 
Wel de manier waarop je ernaar kijkt en wat 
je ermee doet”

De training Perspectief op Herstel is bedoeld voor professionals die werken met 
slachtoffers. De bijeenkomsten zijn een mix van theorie, praktijkoefeningen in het 
bespreekbaar maken van het delict, de gevolgen voor de ander en mogelijkheden 
van (zelf )herstel. Ervaren bemiddelaars van Perspectief geven ook regelmatig voor-
lichtingen en workshops, en we spreken op congressen. 

Wie zijn we?
Perspectief Herstelbemiddeling is een stichting zonder winstoogmerk. De organisatie 
werd in 1990 opgericht onder de naam Slachtoffer in Beeld. In 2006 wees het Minis-
terie van Veiligheid en Justitie de organisatie aan om slachtoffer-daderbemiddeling 
in Nederland te verzorgen. In 2017 heeft de organisatie haar naam gewijzigd in 
Perspectief Herstelbemiddeling om deze beter aan te laten sluiten bij haar hoofd-
taak. Het landelijk kantoor staat in Utrecht. Verspreid over heel Nederland zijn onge-
veer 30 bemiddelaars werkzaam. Bemiddeling is voor de direct betrokkenen gratis.

Op de hoogte blijven?
Als u op de hoogte wil blijven van onze ontwikkelingen en nieuws over herstelbe-
middeling, schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief via onze website of volg ons 
op twitter & facebook.

Wilt u meer weten?
Wilt u bijvoorbeeld meer weten over hoe wij kunnen bijdragen aan herstelgericht 
werken? Of wilt u hulp bij voorlichting of informatiemateriaal  over herstelbemiddeling? 
Wij denken graag met u mee. Ook kunt u uw vragen over onze werkwijze stellen aan 
één van onze medewerkers. We zijn bereikbaar op werkdagen via 030-2340045 of via 
info@perspectiefherstelbemiddeling.nl. 



Perspectief Herstelbemiddeling staat voor wederzijds respect 
tussen mensen. In ons werk gaan we er vanuit dat slachtoffers 
en daders baat hebben bij contact met elkaar, en zo zelf kunnen 
bijdragen aan herstel. We helpen hierbij door zorgvuldig het 
contact te begeleiden tussen direct betrokkenen van misdrijven, 
(verkeers)ongevallen en andere (ingrijpende) gebeurtenissen. 
Dit noemen we herstelbemiddeling. Perspectief wil hiermee 
bijdragen aan de emotionele verwerking bij slachtoffers en de 
schuldverwerking bij daders en veroorzakers. Om dit te bevorde-
ren, verzorgen we naast herstelbemiddelingen ook trainingen. 

Herstelbemiddeling biedt 
perspectief voor de toekomst

Wat doen we?
Perspectief Herstelbemiddeling organiseert en begeleidt voornamelijk bemiddeling 
na strafbare feiten. Daarnaast geeft de organisatie regelmatig trainingen om herstel 
en herstelgericht werken te bevorderen. Bemiddeling is mogelijk na zowel lichte als 
zware delicten, en op elk gewenst moment: kort na het gebeuren of jaren later, zowel 
voor, tijdens als na het strafproces. Onze bemiddelaar bereidt het contact zorgvul-
dig voor met alle betrokkenen. Het daadwerkelijke contact tussen de partijen kan 
bestaan uit een gesprek, briefwisseling of pendelbemiddeling. 
Betrokkenen kunnen zichzelf aanmelden, maar veel vaker gebeurt dit door verwijzers 
die met hen werken. Perspectief bemiddelt ook na (ernstige) verkeersongevallen en 
medische incidenten. Daarnaast worden we ingeschakeld bij grootschalige gebeur-
tenissen, zoals de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn en het schietincident in 
Alphen aan de Rijn. Ook bemiddelde Perspectief in zaken van seksueel misbruik naar 
aanleiding van de onderzoeken van de commissies Samson en Deetman. 

Waarom herstelbemiddeling?
Het is voor iedereen verschillend hoe herstelbemiddeling kan helpen. Onze ervaring 
is dat bemiddeling helpt een plek te geven aan dat wat er is gebeurd. Het contact 
biedt ruimte voor het perspectief van de ander. Veel daders voelen zich opgelucht na 
het contact met het slachtoffer. Slachtoffers zijn na bemiddeling minder angstig en 
minder boos. De betrokkenen krijgen meer inzicht in hoe het zover kon komen en 
wat de gevolgen van het incident zijn. Het helpt hen een volgende stap te zetten en 
vermindert de kans op herhaling. Zo biedt herstelbemiddeling weer perspectief voor 
de toekomst.

Wat zijn de uitgangspunten?
Perspectief hanteert drie belangrijke uitgangspunten voor bemiddeling: deelname is 
voor alle betrokkenen vrijwillig en de inhoud van het contact is vertrouwelijk. Alleen 
als partijen samen anders beslissen, kan informatie aan derden worden gegeven. Tot 
slot: een bemiddeling vindt altijd plaats onder begeleiding van één van onze neutrale, 
onafhankelijke en professionele bemiddelaars. 

Trainingen
Om herstel en herstelgericht werken te bevorderen, verzorgen we ook trainingen. 
De trainingen met daders zijn gericht op bewustwording en verhoging van het 
slachtofferbesef. Dit doen we in groepsverband door middel van opdrachten, video-
materiaal en discussie. Perspectief biedt ook trainingen aan professionals die werken 
met slachtoffers en daders. Vaak blijkt het lastig te zijn om signalen te herkennen die 
duiden op behoefte aan contact met de ander. Voor professionals die werken met 
daders hebben we de training Perspectief op schuldverwerking ontwikkeld. 


