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Bijlage 2: Het herstellend (twee)gesprek1 

 

Het herstellend gesprek richt zich op de geleden schade die hersteld dient te worden. 

Het richt zich niet op de persoon zelf die de schade aangericht heeft of die schade 

geleden heeft.  

 

De feiten: wat is het feit? 

 

Het herstellend gesprek vertrekt vanuit de gebeurde feiten waarbij een grens 

overschreven werd, een kwetsing heeft plaatsgevonden en er sociale of psychische 

schade geleden werd. Hierbij wordt op het gebeuren, de kwetsing zelf gefocust. 

 

Het belevingsniveau: hoe ben je erdoor geraakt? 

 

In de eerste plaats gaat het om de beleving bij de betrokkenen en niet om objectieve 

gegevens of een professionele analyse. Volgende vragen kunnen aan bod komen: 

- “Hoe heeft dit feit je geraakt?” 

- “Welke gevoelens had je daarbij?” 

- “Wie werd er nog door dit feit geraakt?” 

- “Kun je dit verwoorden naar de andere betrokkene(n)?” 

 

Het uitspreken van de gevoelens vormt de basis voor het in verbinding treden met de 

gekwetstheid van zichzelf en de andere, voor het in ontmoeting gaan rond het ervaren 

leed en voor het opnemen van verantwoordelijkheid. 

 

Verantwoordelijkheid: wat is jouw verantwoordelijkheid? 

 

Een volgend belangrijk element is de bereidheid tot het opnemen van 

verantwoordelijkheid. Willen de betrokkenen hun verantwoordelijkheid opnemen? Wie 

bij het kwetsende gebeuren betrokken is, wordt hiertoe uitgenodigd. Dit lijkt logisch 

voor de dader(s), maar ook het slachtoffer heeft hier een belangrijke opdracht. Net in 

het opnemen van de verantwoordelijkheid en hierrond in actie te treden, kan opnieuw 

vrijheid van handelen verworven worden. Het herwinnen van de autonomie om uit de 

‘offer’-rol te geraken, gebeurt door zijn eigen lot in handen te nemen en ook actief aan 

het herstel te participeren. Het (h)erkennen van de eigen verantwoordelijkheid is van 

cruciaal belang voor een mogelijk herstel. Doorheen de voorbereiding en het gesprek 

ontstaat hiervoor vaak een opening. Belangrijk is dat deze door de gespreksleider 

optimaal benut wordt om een kringgesprek mogelijk te maken. Als hier een negatief 

antwoord komt en men niet bereid is deel te nemen, loopt het herstelproces vast en 
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dienen er verdere voorbereidingen plaats te vinden of dient op een andere manier 

ingegrepen te worden. 

 

De inzet voor herstel: wat kan je inzet zijn om de schade te herstellen? 

 

Deze vraag richt zich op het herstel van de materiële en de emotionele schade. Het 
opnemen van verantwoordelijkheid leidt tot de inzet, tot handelen. Vanuit de inzet 
van de betrokkenen ontstaat het herstelprogramma. Dat bestaat uit concrete 
activiteiten, gedragen door hun persoonlijke inzet. Tijdens de individuele 
voorbereiding werd deze persoonlijke inzet verkend. Het houdt alle mogelijkheden in 
die hiertoe kunnen bijdragen: excuses aanbieden, het vergoeden of herstellen van de 
materiële schade, opnieuw vrienden worden, afspraken rond de juiste afstand-
nabijheid. Ook dit maakt onderdeel uit van wat de leden zelf voorstellen en de 
creativiteit die ze hiervoor aan de dag leggen. Zo kan de pijn geheeld worden en de 

schade hersteld.2 
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