
H erstelrecht en tevredenheid 

 Inleidend 

Tevredenheid is lange tijd één van de belangrijkste factoren geweest die onderzocht werd 
bij herstelrechtelijke prakijken. Maar wat betekent “tevredenheid” nu precies? Waarom zijn 
partijen die deelnemen aan herstelrechtelijke praktijken nu wel of niet tevreden? En, is 
tevredenheid wel voldoende? 

Definiëring 

Definitie tevredenheid 

Tevredenheid is een complex begrip, dat samenhangt met de verwachtingen die partijen 
voor hun deelname hadden. Het is een afweging die wordt gemaakt tussen de verwachtingen en de realiteit. 
De vraag in welke mate partijen tevreden zijn over de herstelrechtelijke praktijk bevat bijgevolg ook de vraag in welke mate de herstelrechte-
lijke praktijk tegemoet komt aan de verwachtingen die partijen hieraan stellen. 
 

Procedural justice 

De perceptie van “fairness”  (rechtvaardigheid) is niet enkel afhankelijk van de uitkomst, maar ook van de manier waarop die uitkomst be-
reikt is. Fairness wordt zo ook bepaald door (1) neutraliteit, (2) vertrouwen, (3) respect, (4) “voice” of controle over de procedure en (5) con-
sistentie tussen de verwachting en realiteit. 

Gebruikte methodologie 

Een bedenking die bij veel tevredenheidsonderzoek kan geplaatst worden, is dat er veelal enkel gewerkt wordt met een na-meting. Hierdoor 
is het bv. moeilijk om correct in te schatten wat de verwachtingen van respondenten waren voor de herstelrechtelijke praktijk. Het onder-
zoek beschreven in Shapland et al. (2011) is hier een (van de weinige?) uitzonderingen op. 

Resultaten 

Tevredenheid bij herstelrechtelijke praktijken is reeds vaak onderzocht (voor een niet-limitatief overzicht, zie bv. Vanfraechem et al., 2010). 
Een consistente bevinding is dat slachtoffers in het algemeen tevreden zijn over de herstelrechtelijke interventie; waarbij vaak zelfs sprake is 
van een tevredenheidsgraad van 80% tot 90% van de respondenten. Bovendien zijn ze hier meer tevreden over dan over de klassieke gerech-
telijke procedure. 

 

De vraag die zich hierbij stelt is waarom herstelrecht bijdraagt tot een grotere tevredenheid. Hoewel ook hier wordt verwezen naar een mo-
gelijke “self-selection bias” (slachtoffers nemen vrijwillig deel aan herstelrecht en zijn daarom meer geneigd naar tevredenheid), wordt dit 
deels opgevangen door het onderzoek van Shapland et al. (2011), waar zowel de controlegroep als experimentele groep wenste deel te ne-
men aan de herstelrechtelijke praktijk. De verklaring voor de hogere tevredenheid bij slachtoffers die deelnemen aan herstelrecht lig wellicht 
eerder in het feit dat ze vooral op zoek zijn naar erkenning, antwoorden, rechtvaardigheid, etc.; eerder dan concrete uitkomsten. Hierbij is de 
link naar “procedural justice” al vlug gemaakt. 
Procedural justice is een gedeeltelijke verklaring waarom slachtoffers tevreden zijn. Uit onderzoek blijkt immers dat: 

 Herstelrecht wordt gewaardeerd ongeacht de uitkomst. 

 De neutraliteit van de bemiddelaar als belangrijk wordt aanzien en geapprecieerd. 

 Slachtoffers vertrouwen hebben in de bemiddelaar als facilitator en deze niet aanzien als beslissing-
nemer. 

 Slachtoffers het belang van respect (door de bemiddelaar en de dader) benadrukken. 

 Slachtoffers het gevoel krijgen controle te hebben over de HR interventie. 

 Slachtoffers vinden dat de bemiddelaars veel en correcte informatie geven over het HR proces, waar-
door er consistentie ontstaat tussen hun verwachtingen en hetgeen effectief gebeurt. 

 
Op dit laatste punt, de consistentie tussen verwachtingen en realiteit, gaan we hier even verder in. 
Gezien tevredenheid deels de tegemoetkoming aan verwachtingen meet, is het interessant om de 
verwachtingen van partijen te verkennen. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen alge-
mene behoeften van partijen ten gevolge van een misdrijf (waarbij vooral de slachtofferkant in onder-
zoek belicht wordt) en de specifieke verwachtingen ten aanzien van een herstelrechtelijke praktijk. 
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Algemene behoeften 

Het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (De Groof & Blow, 2013) maakt vermelding van een zestal algemene behoeften van slacht-
offers: (1) emotionele behoeften (bv. erkenning); (2) behoeften op vlak van het strafproces (bv. behoefte aan gerechtigheid/
rechtvaardigheid); (3) behoefte aan informatie (dit is gelinkt aan de behoefte om als “belanghebbende” te worden aanzien); (4) prakti-
sche behoeften (bv. medische hulp); (5) financiële behoeften (bv. de nood aan materieel herstel); (6) primaire behoeften (bv. de nood 
aan onmiddellijke veiligheid) en (7) specifieke behoeften al naargelang het delict (bv. herstel van relaties bij familiaal geweld). 

Het moge duidelijk zijn dat herstelrecht een rol kan spelen in het tegemoetkomen aan (een deel van) deze behoeften, zij het dat her-
stelrecht hier onmogelijk aan alles kan tegemoetkomen. Een samenwerking met justitie en hulpverlening is in deze onontbeerlijk. 

Specifieke verwachtingen t.a.v. herstelrecht 

Shapland et al. (2011) stelden in hun onderzoek vast dat daders en slachtoffers vaak deelnemen omwille van verschillende redenen (= 
verwachtingen die ze hadden); er is dus geen “stereotiepe reden van deelname”. De redenen die het hoogst scoorden (n=116 inter-
views en 210 vragenlijsten) waren: (1) gevoelens bespreken in direct gesprek met de andere; (2) vragen beantwoord zien over het 
misdrijf (reden opgegeven door SO); (3) inspraak hebben in de afhandeling van en oplossing voor het conflict; (4) schade herstellen/
schade hersteld zien en (5) altruïstische redenen (bv. de andere partij helpen). Soortgelijke verwachtingen werden trouwens ook al 
gevonden bij slachtoffers die deelnamen in herstelrecht in België (Aertsen & Peters, 1998). 

Zoals uit de tevredenheid van zowel slachtoffers als daders na deelname aan de herstelrechtelijke praktijk bleek (tevredenheid lag 
consequent hoger dan 70% à 80%), werden deze verwachtingen ook effectief ingevuld. Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit niet 
enkel een verdienste is van de herstelrechtelijke praktijk, maar ook van de andere partij. Bovendien werden verwachtingen meer inge-
vuld bij conferentiegesprekken dan bij directe bemiddelingen (die op hun beurt hoger scoorden dan indirecte bemiddelingen). 

Een kritische bedenking die kan gesteld worden bij het inlossen van verwachtingen is de volgende: we kunnen er niet zomaar van 
uitgaan dat partijen effectief beter worden van de inlossing van hun verwachtingen. Soms is hetgeen effectief hulp biedt, immers niet 
hetgeen partijen voor ogen hadden. 

 
Tegelijk is procedural justice echter slechts een gedeeltelijke verklaring voor de hoge mate van tevredenheid. Uit onderzoek blijkt immers dat 
er nog factoren zijn die bijdragen aan tevredenheid, maar die niet vallen onder het concept “procedural justice”. Deze factoren zijn: 

 Flexibiliteit van het HR proces (aangepast aan persoonlijke noden/timing/motieven/etc.). 

 De zorg van de bemiddelaar voor het slachtoffer (voorbereiding, boodschappen en verwachtingen duidelijk maken, emotionele 
steun, etc.) 

 Ruimte voor pro-sociale motieven in HR (bevestigen normen en waarden, vergroten slachtoffer-bewustzijn, etc.). 

Conclusies 

We kunnen dus stellen dat herstelrecht leidt tot een hoge mate van tevredenheid bij daders en slachtoffers. Dit komt enerzijds door de tege-
moetkoming aan de verwachting van “fairness” doordat herstelrechtelijke praktijken voldoen aan de voorwaarden voor procedural justice. 
Echter, herstelrecht biedt ook meer: de eigenheid van herstelrecht (werkingsprincipes, flexibel proces, rol van de facilitator, etc.) vergroten 
de kans tot tevreden partijen en dit ongeacht de uitkomst van het herstelrechtelijk proces. 

Van Camp & Wemmers (2013) stellen bovendien dat factoren die bijdragen tot tevredenheid bij slachtoffers, een impact hebben op zowel de 
definitie van herstelrecht (bv. aspecten van procedural justice; m.a.w. herstelrecht dient procesgericht te zijn) als op de verhouding met het 
gerechtelijk systeem (bv. slachtoffers wensen geen beslissingsmacht; m.a.w. herstelrecht als aanvulling en niet als alternatief). 
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