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Herstelgericht groepsoverleg is een werkvorm die onstond in Nieuw-Zeeland. Daar wordt hij verplicht toe-

gepast bij jeugddelinquentie en problematische opvoedingssituaties. Deze werkvorm past perfect in de 

visie van het herstelrecht. Volgens deze visie is het belangrijk dat men zo snel mogelijk na een misdrijf de 

aangerichte schade (zowel sociaal, materieel als psychologisch) herstelt. In het herstelgericht groepsoverleg 

komen het slachtoffer en de dader, elk met zijn achterban, samen om na te denken over de gevolgen van 

het misdrijf en over wat daaraan gedaan kan worden. 

Onder impuls van Lode Walgrave liepen er tussen 2000 en 2005 in Vlaanderen twee projecten waarbij men 

het herstelgericht groepsoverleg uitprobeerde. In één van die projecten werd het toegepast op schoolse 

probleemsituaties. In dit boek komen deze twee projecten aan bod. 

In het eerste hoofdstuk geeft Lode Walgrave een inleiding op het herstelrecht. De theorie en de filosofie 

achter deze werkvorm worden toegelicht. Tegelijk geeft hij in dit hoofdstuk een beschrijving van de meest 

frequente vormen die het herstelrecht kan aannemen, te weten: 

• slachtofferopvang, 

• slachtoffer- en daderbemiddeling, 

• herstelgerecht groepsoverleg, 

• gemeenschapsdienst, 

• leerprojecten. 

Verder gaat de auteur in op de tegenstelling tussen strafrecht en herstelrecht en toont hij aan waarom 

herstelrecht een grote sociale meerwaarde heeft. Eenzelfde vergelijking wordt gemaakt tussen herstelrecht 

en (her)opvoeding. Hierbij besluit de auteur dat deze niet aan elkaar tegengesteld zijn, maar dat het 

herstelrecht het welzijn van iedereen voor ogen heeft, en niet alleen dat van de dader (zoals dat bij (her)-

opvoeding wel het geval is). Tot slot gaat hij ook dieper in op de (positieve) resultaten van deze werkvorm 

zoals ze blijken uit wetenschappelijk onderzoek. 

In het tweede hoofdstuk schetst Lode Walgrave samen met Inge Vanfraechem de ontstaansgeschiedenis 

van het herstelgericht groepsoverleg. De werkvormen die hieraan voorafgingen, family group referencing 

en restorative conferencing worden hier uitvoerig beschreven. 

Dezelfde auteurs beschrijven in het derde hoofdstuk het eerste Vlaamse project waarbij het herstelgericht 

groepsoverleg werd toegepast bij gevallen van ernstige jeugddelinquentie. Aan de hand van een praktijk-

voorbeeld wordt deze werkvorm uitvoerig toegelicht. De wetenschappelijke conclusies worden na dit voor-

beeld uitvoerig besproken. 

In het vierde hoofdstuk beschrijven Nicole Vettenburg en Dieter Burssens hoe het herstelgericht groeps-

overleg, zoals het toegepast werd in het tweede project, een constructief antwoord kan zijn op ernstige 
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problemen op school. Zo wordt onder andere het strakke patroon dat gevolgd wordt niet alleen beschre-

ven maar ook toegelicht met een praktijkvoorbeeld. Ook hier wordt het wetenschappelijk onderzoek dat op 

dit project werd uitgevoerd uitvoerig besproken. 

De vier auteurs formuleren in het vijfde hoofdstuk hun gezamenlijk besluit. Hierin sommen ze niet alleen de 

redenen op waarom herstelgericht groepsoverleg een grote aantrekkingskracht heeft. Ook de beperkingen 

ervan komen aan bod. Verder onderzoeken ze ook wat er moet gedaan worden om het herstelgericht 

groepsoverleg onder optimale omstandigheden te laten verlopen. 

Dit boek is een krachtige inleiding voor iedereen die zich in de werkvorm van het herstelgericht groeps-

overleg wil verdiepen. 
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