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bij mensen met een licht verstandelijke beper-
king

Hendrien Kaal & Annemieke Wolthuis

1 Inleiding

Binnen de strafrechtsketen is in toenemende mate aandacht voor de groep mensen 
met een licht verstandelijke beperking (lvb) (Ministerie van Financiën, 2019). 
Daarbij lijkt er een brede consensus te zijn dat mensen met een lvb een aangepaste 
benadering behoeven. Er zijn de afgelopen jaren zowel op ketenniveau als op orga-
nisatieniveau diverse initiatieven ontplooid om de bewustwording van professio-
nals omtrent de problematiek te versterken, om de herkenning van een lvb te ver-
beteren en om de communicatie met en bejegening en behandeling van mensen 
met een lvb te verbeteren (zie Drost et al., 2021). Zo wordt steeds vaker gebruikge-
maakt van het screeningsinstrument voor intelligentie en lvb, de SCIL (Kaal, Nij-
man & Moonen, 2015), zijn er diverse kennistools ontwikkeld voor professionals, 
evenals gesprekstools, uitlegvideo’s en aangepaste interventies voor verdachten, 
daders en slachtoffers met een lvb. Daarnaast wordt gezocht naar mogelijkheden 
om te straffen op niveau.
De toegenomen aandacht voor de doelgroep is mede ingegeven door het besef dat 
mensen met een lvb behoorlijk oververtegenwoordigd zijn onder zowel daders als 
slachtoffers. Een laag IQ is een voorspellende factor voor crimineel gedrag (Beaver 
et al., 2013), en men zou dan ook verwachten dat mensen met een lvb vaker dan 
gemiddeld als dader in de strafrechtketen te vinden zijn. Hoewel onderzoek hier-
naar allerhande methodologische obstakels kent, wordt bij diverse pilots op basis 
van screening gevonden dat vermoedelijk 30-40% van de gedetineerden een IQ 
onder de 85 heeft (Kaal, 2016). Ter vergelijking: in de totale bevolking is het per-
centage mensen met een IQ lager dan 85 ongeveer 16%. Het kan zijn dat dergelijke 
studies leiden tot een vertekend beeld, bijvoorbeeld omdat screening vaak plaats-
vindt in een periode van grote stress, maar het beeld dat mensen met een lvb over-
vertegenwoordigd zijn als dader binnen de strafrechtketen wordt steeds vaker be-
vestigd. De vraag naar de aanwezigheid van slachtoffers met een lvb in de 
strafrechtketen krijgt doorgaans veel minder aandacht. De internationale litera-
tuur suggereert echter wel degelijk een relatie tussen het hebben van een beper-
king en de kans op slachtofferschap. De schattingen lopen sterk uiteen, maar het 
risico op slachtofferschap wordt voor mensen met een verstandelijke beperking 
minimaal twee keer zo groot geschat als voor mensen zonder beperking (Kaal & 
Spaan, 2015). Dat wil niet zeggen dat zij ook oververtegenwoordigd zijn in de 
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strafrechtketen; hiervoor moeten zij immers de weg naar de politie weten te vin-
den. Cijfers hierover zijn niet bekend.

Binnen de strafrechtketen heeft het herstelrecht eveneens toenemende aandacht 
gekregen en een plaats verworven als een concrete optie om recht te doen, zowel 
binnen als buiten een strafproces. De definitie van herstelrecht zoals opgenomen 
in het recente beleidskader herstelrechtvoorzieningen van januari 2020 is de vol-
gende:

‘Het slachtoffer en de verdachte of veroordeelde worden op basis van vrijwillig-
heid in staat gesteld om, met behulp van een onpartijdige derde, actief deel te 
nemen aan een proces gericht op het bijdragen aan herstel en het zoveel moge-
lijk wegnemen van de schadelijke gevolgen van een strafbaar feit. Een herstel-
rechtvoorziening geeft vorm aan dit proces.’ (Rijksoverheid, 2020a)

De schade staat centraal bij herstelrecht en partijen zelf proberen tot een oplossing 
te komen van het gebeurde. Naast de Halt-afdoening voor jeugdigen die een licht 
strafbaar feit begaan (waarbij kennis over slachtofferschap, het maken van excuses 
en herstel ook steeds meer een centrale rol vervult) zijn er in strafzaken twee vari-
anten die in dit artikel centraal staan: herstelbemiddeling en mediation in strafza-
ken. Perspectief Herstelbemiddeling organiseert slachtoffer-daderbemiddelingen 
voor situaties buiten het strafrecht op het moment dat mensen er zelf aan toe zijn; 
deze variant heeft geen invloed op de strafmaat. Er wordt vaak gesproken over 
emotioneel herstel. Het kan ook dat mensen daar jaren na het gebeurde pas be-
hoefte aan krijgen. Bij mediation in het strafrecht besluiten de officier van justitie 
of de rechter of de zaak doorgezet wordt voor mediation en gaat het mediationbu-
reau van de rechtbank in het contact met partijen verder na of de zaak geschikt is. 
Vervolgens gaan twee mediators met de partijen in gesprek en als het tot een geza-
menlijk gesprek komt, worden de uitkomsten teruggekoppeld, zodat de rechtbank 
die mee kan nemen in de beslissing. Het uitgangspunt bij deze zaken is dat de ver-
dachte verantwoordelijkheid neemt voor het gepleegde misdrijf en erkent dat dit 
impact heeft gehad op het slachtoffer. Een succesvolle mediation kan wel effect 
hebben op de strafmaat (Mual & Pinkster, 2020; Berger & Wolthuis, 2021).

Gezien de verhoogde kans op zowel daderschap als slachtofferschap bij mensen 
met een lvb ligt het voor de hand dat mediators in het strafrecht en herstelbemid-
delaars met enige regelmaat te maken krijgen met daders of slachtoffers met een 
lvb. Hier lijkt vooralsnog relatief weinig aandacht voor. Met dit artikel willen we 
een aanzet geven tot verdere gedachtevorming over het belang van aandacht voor 
mensen met een lvb binnen het herstelrecht. Dit doen we aan de hand van enkele 
thema’s: 1) mogelijke knelpunten bij de herstelbemiddeling of mediation in straf-
zaken zelf, 2) het herkennen van de lvb en 3) de toegankelijkheid van de herstel-
rechtvoorzieningen voor mensen met een lvb. Hierbij wordt onder andere gebruik-
gemaakt van het werk van vier studenten van de opleidingen Sociaal Werk en 
Sociaal Juridische Dienstverlening van Hogeschool Leiden die in het kader van hun 
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afstuderen een (beperkt) aantal verkennende interviews afnamen bij mediators, 
bemiddelaars en lvb-deskundigen.1

2 De praktijkdefinitie van een lvb

Om te kunnen begrijpen wat de mogelijke gevolgen zijn van een (vermoedelijke) 
licht verstandelijke beperking voor de kans op een succesvol herstelbemiddelings- 
of mediationtraject is het belangrijk eerst vast te stellen waar we het precies over 
hebben als we spreken van een lvb. We gaan hier uit van de in Nederland gehan-
teerde praktijkdefinitie van lvb, die afwijkt van de internationaal gehanteerde defi-
nitie van een verstandelijke beperking. Volgens bijvoorbeeld de American Associa-
tion of Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) of de DSM-5 wordt er 
gesproken van een verstandelijke beperking wanneer er sprake is van een relatief 
lage intelligentie (IQ < 70/75) en beperkte adaptieve vaardigheden en wanneer 
sprake is van een ontwikkelingsproblematiek, en dus niet van een op latere leeftijd 
ontstaan verminderd functioneren (Schalock et al., 2010; American Psychiatric As-
sociation, 2013). Bij de praktijkdefinitie die de Nederlandse zorgpraktijk, maar ook 
het ministerie van Justitie en Veiligheid en de diverse justitiële ketenpartners, 
doorgaans hanteert wordt de groep mensen met een IQ tussen 70 en 85 én bijko-
mende problematiek ook onder de noemer lvb geschaard. Het uitgangspunt hierbij 
is dat de beperkingen in het sociaal aanpassingsvermogen vooropstaan en voor een 
groot deel de ondersteuningsbehoefte bepalen. Dit wijkt dus af van de internatio-
nale definities, maar sluit tegelijkertijd wel aan bij een internationale ontwikkeling 
waarbij de IQ-score steeds minder gewicht krijgt: in de DSM-5 werd deze bijvoor-
beeld al gedegradeerd naar een voetnoot.
Voor een beeld van de mogelijke impact van een lvb op het verloop van een herstel-
bemiddelings- of mediationtraject zijn, meer nog dan de afbakening van de groep, 
de kenmerken die vaak samengaan met een lvb van belang. Douma (2018) en Roos 
(2017) geven een duidelijk overzicht van belangrijke kenmerken. Hierna worden 
deze kenmerken steeds waar relevant beschreven. Hierbij is het van belang te be-
seffen dat de groep mensen met een lvb zeer divers is. Er wordt gesproken over 
kenmerken die veelvoorkomend zijn, maar dat wil niet zeggen dat zij bij iedereen 
in gelijke mate voorkomen. Voor de professional betekent dit dat die steeds moet 
blijven kijken wie hij of zij voor zich heeft.

3 Mogelijke knelpunten bij de herstelrechtvoorzieningen

Een vraag die wij ons kunnen stellen, is of de manier waarop herstelbemiddelings-
gesprekken en mediations nu gevoerd worden, geschikt is voor mensen met een 

1 De input van studenten aan Hogeschool Leiden Verena Valkenburg, Charlotte Pistor, Sheetal 
Kruithof en Merel Groenveld maakte het mede mogelijk dit artikel te schrijven. Verena richtte zich 
op herstelbemiddeling bij lvb in brede zin, Charlotte focuste op mediation in het strafrecht en 
Sheetal en Merel op mediation bij huiselijk-geweldzaken. Zij interviewden in 2019 gezamenlijk 13 
mediators in het strafrecht, 2 herstelbemiddelaars en 14 deskundigen op het gebied van lvb.
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lvb. Waar zitten mogelijke knelpunten? Waar moet rekening mee worden gehou-
den als we de kans op een succesvol herstelrechttraject met daders of slachtoffers 
met een lvb zo groot mogelijk willen maken?

3.1 Het begrip van het proces
Een eerste mogelijk risico is dat de persoon met een lvb niet goed begrijpt wat het 
doel is van het traject, wat de verschillende rollen en stappen zijn, en wat er van 
hem of haar verwacht wordt. Problemen doen zich voor op het gebied van taalbe-
grip en abstract denken. Ingewikkelde concepten als vertrouwelijkheid en onpartij-
digheid zijn voor mensen met een lvb vaak moeilijk te begrijpen. Behalve dat hun 
woordenschat beperkter is, hebben zij ook meer moeite met het begrijpen van 
complexe zinnen. Het is voor hen doorgaans ook moeilijker om een complexer tra-
ject te overzien en om een grotere hoeveelheid informatie te verwerken en een plek 
te geven. Zij hebben vaak behoefte aan herhaalde uitleg in kleinere, meer overzich-
telijke stukjes. Mensen met een lvb hebben er vaak moeite mee om ervoor uit te 
komen dat zij zaken niet begrijpen. Zij zullen dus niet snel vragen om verdere uit-
leg. Daarom is het belangrijk om regelmatig te controleren of zij het begrepen heb-
ben, maar tegelijkertijd weten we dat mensen met een lvb op de vraag ‘heb je het 
begrepen?’ vaak instemmend reageren, ook als dit niet zo is. Soms ook maken men-
sen met een lvb gebruik van ‘geleende taal’ die niet werkelijk begrepen wordt. Dit 
kan ertoe leiden dat professionals ten onrechte in de veronderstelling verkeren dat 
alles duidelijk is. Onduidelijkheid over procedures en verwachtingen kunnen lei-
den tot stress, iets waar mensen met een lvb doorgaans extra gevoelig voor zijn, 
maar kunnen er ook toe leiden dat iemand met een lvb niet optimaal gebruikmaakt 
van de mogelijkheden die het traject biedt, of zich niet constructief lijkt op te stel-
len.

‘Toen bleek ineens dat hij het gesprek zat op te nemen, terwijl we natuurlijk die 
hele overeenkomst hadden getekend. Ja! Over vertrouwelijkheid en zo … Ja, 
toen hebben we het gesprek afgebroken en gezegd van: luister dit kan echt niet 
hè … dit is nou net de basis, de kern van mediation. Maar hij snapte het ook 
echt niet. Maar hij kon niet zo goed inzien wat hij te winnen had in dat. Hij kon 
alleen maar aan zijn eigen dingentje denken.’ (Mediator)

3.2 De opzet van het proces
Bovenstaande is een vorm van overvraging. Overvraging kan ook ontstaan door de 
opzet van het proces. De duur en intensiteit van de trajecten kunnen sterk verschil-
len. De gemiddelde looptijd van een slachtoffer-daderbemiddelingstraject is drie 
maanden, complexe zaken kunnen één tot anderhalf jaar duren. Dit kan voor men-
sen met een lvb betekenen dat zij zich het voorval waar het om gaat al bijna niet 
meer kunnen herinneren. Ook kan het ertoe leiden dat zij langdurig stress hebben 
van het vooruitzicht van het vervolg van het traject. De intakegesprekken bij her-
stelbemiddeling duren doorgaans een uur. Het gesprek tussen dader en slachtoffer 
duurt al snel twee uur. Bij mediation in strafzaken op verwijzing van de officier van 
justitie of de rechter vinden alle gesprekken doorgaans op een dag plaats. Het be-
treffen individuele intakes en het gezamenlijke gesprek en dat geheel duurt vaak 
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een hele ochtend of middag. Het moge duidelijk zijn dat dit veel vraagt van iemand 
met een lvb. Mensen met een lvb hebben vaak een beperkte aandachtsspanne, en 
het kost hen tijd en energie om veel informatie te verwerken. Het is dan ook be-
langrijk om waar nodig pauzes in te lassen en als het gevoel ontstaat dat iemand 
overvraagd wordt, ervoor te kiezen het gesprek te stoppen en op een later moment 
verder te gaan. Hier is het systeem niet altijd op ingericht. Doordat veel mensen 
met een lvb niet hardop uiten waar zij moeite mee hebben, kan stress niet of te laat 
opgemerkt worden. De gesprekspartner kan het gevoel hebben dat alles goed is 
gegaan, terwijl de persoon met een lvb nog lang na het gesprek last heeft van de 
spanning die het heeft opgeleverd.

‘Ik had een zaak met vader, dochter en een moeder. Het intakegesprek had drie 
kwartier geduurd. Toen was duidelijk ook de spanningsboog bij vader volledig 
op. Dus toen had ik gezegd: ga lekker naar buiten, ga lekker wandelen en ik bel 
je over een uur weer terug. Even allemaal pauze. En toen belde ik hem een uur 
later en toen was ie gewoon vertrokken. Zei hij: ik kan niet meer, het is genoeg 
voor vandaag, ik kan het niet meer aan, ik blijf weg. Nou, moest ik iedereen 
weer naar huis sturen.’ (Mediator)

3.3 ‘Theory of mind’ en spijt
Herstelbemiddeling en mediation zijn onder andere gericht op emotioneel herstel 
van het slachtoffer en het herstellen van de verstoorde relatie. Het gaat om verant-
woordelijkheid nemen voor het gebeurde door de verdachte of veroordeelde. Het 
tonen van inzicht in de gevolgen van de eigen daden, het besef van schuld en het 
betuigen van spijt door de verdachte kunnen hieraan bijdragen. Voor verdachten 
met een lvb is het lang niet altijd duidelijk waarvoor ze veroordeeld zijn; zeker als 
er langere tijd zit tussen het delict en de veroordeling, is het vaak moeilijk terug te 
halen wat er precies is gebeurd. Dat maakt het lastig om schuld te betonen. Zaken 
uit het verleden kunnen vaak in minder detail worden teruggehaald, waardoor het 
soms moeilijker is om een gesprek over gebeurtenissen te voeren. Nog belangrijker 
is misschien dat mensen met een lvb vaak moeite hebben met het reflecteren op 
hun gedrag. Een mediator gaf een aantal voorbeelden van vragen die hij stelt tij-
dens het gezamenlijke gesprek.
Dit zijn vragen als: Wat haal je uit deze situatie? Wat leer je ervan? Het is maar zeer 
de vraag of deze vragen door iemand met een lvb te beantwoorden zijn. Ook oor-
zaak-gevolgrelaties zijn vaak moeilijk te doorzien voor mensen met een lvb. Verder 
zijn er vaak problemen op het sociaal-emotionele vlak. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om het herkennen van emoties bij zichzelf en bij anderen. Ook het uiten van emo-
ties is voor mensen met een lvb vaak lastiger. Sociale vaardigheden zijn soms min-
der ontwikkeld en er is vaker sprake van zwart-witdenken. Er is vaker een focus op 
negatieve informatie. Daarbij zullen mensen met een lvb gedrag van de ander snel-
ler negatief labelen. Vaak hebben mensen met een licht verstandelijke beperking 
moeite zich te verplaatsen in een ander. Daarnaast hebben zij vaak moeite met 
zelfreflectie: zij kunnen niet goed naar hun eigen handelen kijken. Dit zou mogelijk 
kunnen leiden tot wederzijds onbegrip in het herstelbemiddelingstraject. De geïn-
terviewde mediators en bemiddelaars gaven aan dat zelfreflectie geen vereiste is. 
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Zij kunnen hierbij wel helpen door het stellen van vragen. Verder is verwachtings-
management zeer belangrijk. Wanneer tijdens het individuele gesprek wordt gesig-
naleerd dat het voor de deelnemer lastig is om naar het eigen handelen te kijken, 
kunnen mediators of bemiddelaars dit bespreekbaar maken en eventueel overleg-
gen of zij dit ook vooraf mogen bespreken met de wederpartij. Hiervoor is het dus 
wel belangrijk om alert te zijn op zaken die in het kader van verwachtingsmanage-
ment mogelijk aangekaart moeten worden.

‘Want op zich zijn de vragen die er dan gesteld worden hè, bijvoorbeeld vragen 
als: waarom ik? Wat heb ik gedaan, dat je mij moest hebben? Dat zijn eigenlijk 
denk ik best wel eenvoudige vragen voor mensen om te beantwoorden. Dus 
daar zie ik eigenlijk … tuurlijk kan het zijn dat de dader geen antwoord heeft 
op een vraag, dat kan. Maar daar probeer je beide partijen toch goed op voor te 
bereiden. Wat nou als je geen antwoord krijgt? En geen antwoord is natuurlijk 
ook een antwoord voor een slachtoffer.’ (Herstelbemiddelaar)

3.4 Begrepen en gehoord worden
Zowel de dader als het slachtoffer kan tijdens de bemiddeling of mediation zijn of 
haar verhaal vertellen. Dit kan helpen bij het herstel, maar dit werkt natuurlijk al-
leen als beide partijen zich in staat voelen hun verhaal te vertellen en het gevoel 
hebben begrepen te worden. Eerdergenoemde problemen op het gebied van taal 
kunnen er ook toe leiden dat de persoon (slachtoffer of dader) met een lvb zich niet 
begrepen voelt. Dit zal dan door hem of haar niet altijd aangekaart worden of juist 
op een contraproductieve manier. De mediator of bemiddelaar kan een deelnemer 
met een lvb helpen om zijn of haar verhaal te vertellen door middel van het stellen 
van vragen. Daarbij is het belangrijk dat zij er alert op zijn dat mensen met een lvb 
gevoelig zijn voor antwoordtendensen. Wanneer zij de neiging hebben om instem-
mend te reageren of anderszins in een patroon te antwoorden, kan dit ertoe leiden 
dat zij andere dingen verklaren dan ze ervaren. Het verhaal dat ze uiteindelijk ver-
tellen, is dan niet werkelijk hun verhaal. Mensen met een lvb kunnen ook op een 
andere manier niet begrepen worden: door hun vaak beperktere concentratiever-
mogen kan het lijken dat zij op een gegeven moment niet meer geïnteresseerd zijn. 
Ook door problemen met het werkgeheugen kan het binnen het gesprek soms lij-
ken alsof de persoon met een lvb niet oplet. Wanneer de gesprekspartner dit niet 
doorheeft, kan de persoon met een lvb hierop onterecht afgerekend worden. Wan-
neer het niveauverschil tussen de twee deelnemers groot is, kan het zijn dat de 
mediator de rol krijgt van vertaler. Mensen met een lvb hebben veel behoefte aan 
het krijgen van erkenning en complimenten. Daarnaast is het voor hen belangrijk 
dat vooral gezocht wordt naar positieve factoren. Ook zijn zij vaker wantrouwend 
en moet er soms veel geïnvesteerd worden in de relatie alvorens aan het werk te 
kunnen. De vraag is in hoeverre aandacht voor de partij met een lvb soms ten kos-
te gaat van aandacht voor de partij zonder lvb. Het kan moeilijk zijn om dit te laten 
samengaan met de gevraagde neutraliteit.

‘Ik had toen een zaak met een jongen, die zat de hele tijd te grijnzen en te la-
chen. Ik heb dat dan direct benoemd omdat dat ook voor de tegenpartij ver-
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keerd kan overkomen. Ik had wel gevraagd: met welk gevoel zit je hier? En dat 
kon hij niet echt benoemen. Maar ik kon wel zeggen van: ik zie dat je hier aan 
het lachen bent, voel je je ongemakkelijk? En dan kon hij uiteindelijk wel zeg-
gen dat hij eigenlijk wel bang was om opnieuw boos te worden en dat hij dat 
eigenlijk niet wilde. Maar als je dat niet benoemt kan de uitkomst totaal anders 
zijn.’ (Herstelbemiddelaar)

3.5 Het maken van afspraken
Behalve om het vergroten van het wederzijds begrip en het herstellen van de relatie 
kan het bij herstelbemiddeling en mediation ook gaan om het herstellen van de 
schade die veroorzaakt is door een criminele handeling/strafbaar feit. Er kan wor-
den gesproken over wat de dader kan doen voor het slachtoffer om iets van het 
aangedane leed te herstellen. Voor het maken van afspraken omtrent een schade-
vergoeding of een gebaar van verzoening is inzicht in de gevoelens van de ander en 
zelfreflectie niet of minder nodig. Toch zitten ook hier enkele haken en ogen aan. 
Mensen met een lvb hebben doorgaans een laag probleemoplossend vermogen. Dit 
maakt het voor hen moeilijker om zelf te komen met suggesties over wat de dader 
zou kunnen doen om het leed te verzachten. De mediator of bemiddelaar kan hier-
bij helpen, maar moet er alert op zijn dat de persoon met een lvb goed begrijpt wat 
de afspraken daadwerkelijk betekenen. Een respondent twijfelde of mensen met 
een lvb altijd weten waar ze voor kiezen en soms niet gewoon iets ondertekenen 
om ervanaf te zijn. Ook kan hier een rol spelen dat mensen met een lvb erg beïn-
vloedbaar kunnen zijn. Een andere respondent gaf een voorbeeld van een zaak 
waarin ze achteraf het gevoel had dat er te veel gebruik was gemaakt van de beïn-
vloedbaarheid van de partij met een lvb. Voor herstel is het tevens belangrijk dat de 
afspraken die gemaakt worden na herstelbemiddeling ook daadwerkelijk nageko-
men worden. Een mediator oppert dat het handig kan zijn als mediators leren hoe 
ze een simpele overeenkomst maken waarbij alle partijen begrijpen wat ze teke-
nen. Maar er speelt meer dan alleen begrip van de afspraken: ze moeten ook uit-
voerbaar zijn. Wanneer afspraken niet nagekomen worden door onvermogen maar 
het lijkt alsof ze niet worden nagekomen door onwil, zal dit voor het slachtoffer 
moeilijk te verteren zijn. Het is dan ook erg belangrijk dat goed nagegaan wordt of 
de afgesproken acties voor de dader haalbaar zijn en welke ondersteuning hier 
eventueel bij nodig is.

‘En toen hadden we een overeenkomst en nou ja, dat was dan ook nog gegoten 
in een soort toezicht. En we hoorden later van de toezichthouder dat het heel 
snel dus niet liep. Ik denk misschien achteraf dat hij het ook allemaal een beetje 
onterecht vond. Dat hij dan maar gewoon ja heeft gezegd en uiteindelijk heeft 
gedacht van: ja maar waar heb ik nou eigenlijk ja tegen gezegd. (…) Je over-
schat mensen ook gauw. Als ze dan in zo’n situatie komen en misschien wel 
heel mondig zijn of van zich afbijten ofzo, dan heb je al snel het idee van: oh ja, 
die kan wel voor zichzelf opkomen en moet eerder een beetje geremd worden, 
dan dat je diegene gaat helpen.’ (Mediator)
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4 De herkenning van een lvb

Bovenstaande laat zien dat mensen met een lvb ook bij herstelvoorzieningen soms 
extra ondersteuning of aandacht nodig hebben. Deze behoefte moet dan wel her-
kend worden. Wat dit lastig maakt, is dat mensen met een lvb vaak uitstralen dat 
ze meer begrijpen dan ze werkelijk doen. Dit kan onder andere het gevolg zijn van 
een disharmonische ontwikkeling, waarbij een sterke verbale presentatie een min-
der sterk functioneren op bijvoorbeeld het gebied van begrip of werkgeheugen ver-
hult. Hierdoor worden mensen met een lvb vaak overschat.

‘Wanneer merk ik zelf eigenlijk dat iemand echt lvb is? Ja, dat is eigenlijk niet 
heel vaak het geval, en dat is ook gelijk een valkuil. Want iemand is gewend zich 
op een bepaalde manier te presenteren, van: ik snap het allemaal. Ja, dat is de 
grootste valkuil, van: snapt ie het echt? Dus dat moet je dan checken. Maar zelf 
merk ik dat niet heel vaak op.’ (Bemiddelaar)

Aan het begin van een bemiddelingstraject of mediation in het strafrecht is vaak 
weinig bekend over de beide partijen. Deelnemers aan een bemiddelingstraject 
worden soms aangemeld door een verwijzer, bijvoorbeeld de politie, de reclasse-
ring, de tbs-instelling of Slachtofferhulp Nederland. Deze verwijzer vertelt de be-
middelaar wat relevant is voor de bemiddeling en zou kunnen vertellen dat iemand 
een lvb heeft of dat ergens rekening mee moet worden gehouden, maar het is niet 
gezegd dat de verwijzer zich daar zelf altijd van bewust is. Een signaal over een lvb 
kan ook komen van bijvoorbeeld een ouder. Ook kan er informatie zijn dat de deel-
nemer hulp krijgt van een in lvb gespecialiseerde zorginstelling. Aan degene die 
niet het initiatief voor de bemiddeling heeft genomen, wordt ook gevraagd of er 
dingen zijn waar rekening mee moet worden gehouden, net als aan de initiatiefne-
mer wanneer er geen verwijzer is. Bij de intake wordt besproken hoe kan worden 
voldaan aan de wensen en behoeften van de persoon. In een dergelijk intakege-
sprek kan naar voren komen dat deze persoon een lvb heeft. Bij een scan van 66 
bemiddelingsdossiers werd in vier dossiers (6%) een indicatie van een lvb gevon-
den. In één geval kwam de informatie van de moeder, in één geval was de William 
Schrikker Groep betrokken, in één geval kwam er informatie van de verwijzer, en 
in één geval ging het slechts om een indruk van de bemiddelaar (Kaal & De Jong, 
2017).

Als de lvb niet op voorhand bekend is, is het aan de mediator of bemiddelaar om de 
lvb te signaleren. Dit roept de vraag op of deze voldoende toegerust is om de lvb te 
herkennen. De geïnterviewde bemiddelaars en mediators vonden vragen over de 
kenmerken van een lvb die zouden kunnen helpen herkennen doorgaans moeilijk. 
Los daarvan gaven bemiddelaars en mediators aan moeite te hebben een stempel 
lvb op iemand te plakken. Zij passen liever hun gesprekken en werkwijze aan aan 
wat zij denken te zien dat nodig is gedurende het gesprek. Zij vertellen bijvoorbeeld 
dat zij dit doen wanneer iemand vragend kijkt of zij het gevoel krijgen dat iemand 
afgeleid raakt. Daarvoor hebben zij voor hun gevoel het label lvb niet nodig. Ener-
zijds is dit begrijpelijk. Anderzijds is de vraag of het zonder specifieke aandacht 
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voor een mogelijke lvb mogelijk is om signalen goed te duiden en daadwerkelijk 
goed in te schatten wat nodig is.

5 De toegang tot herstelrechtvoorzieningen

Uit bovengenoemd dossieronderzoek bleek dat er slechts sporadisch een vermel-
ding van een lvb in de dossiers stond. Ook wanneer de geïnterviewde mediators en 
bemiddelaars werd gevraagd naar het aantal cliënten met een lvb dat zij in een 
traject hadden gehad, gaven zij aan dat dat ‘een enkele keer’ voorgekomen was. 
Gezien de prevalentie van lvb in de strafrechtketen roept dit verwondering op. Is 
het zo dat lvb in herstelbemiddeling regelmatig over het hoofd gezien wordt? Of is 
het eerder zo dat mensen met een lvb überhaupt niet in het hersteltraject terecht-
komen?

‘Ik zie eigenlijk geen enkel bezwaar voor iemand met een lvb. Het kan wel zijn 
dat ze soms wat rigide denken. Ik heb bijvoorbeeld nu een jongen in toezicht 
met een lvb en die heeft een medebewoner van de instantie waar ze wonen 
mishandeld. Die [medebewoner] zegt: nee, wat hij mij aangedaan heeft, online 
pesten, kan ook niet dus dat [i.e. herstelbemiddeling] wil ik niet. Die wil die 
gozer niet meer zien en geen woord meer tegen hem zeggen. Dat is denk ik ook 
wel een beetje de verstandelijke beperking, dat die daar moeilijk met een beetje 
afstand naar kan kijken.’ (Mediator)

Zowel bij mediation als bij slachtoffer-daderbemiddeling nemen beide partijen vrij-
willig deel. Dit betekent dat deelnemers moeten begrijpen wat er te gebeuren staat 
en vertrouwen moeten hebben in het proces. Bij mediation worden de partijen be-
naderd door het mediationbureau. Zij zullen dus moeten overbrengen wat de me-
diation inhoudt en welke voordelen dit voor de partijen kan hebben. Vervolgens 
zijn de mediators aan zet. Zij dienen verder het gesprek te voeren en na te gaan of 
partijen nog steeds openstaan voor mediation, of het past en wat er nodig is om dit 
goed en veilig te kunnen organiseren. Bij slachtoffer-daderbemiddeling wordt er 
contact opgenomen door een medewerker van Perspectief Herstelbemiddeling. De 
geïnterviewde mediators zien dat de formele brieven die verstuurd worden vanuit 
de mediationbureaus moeilijk te begrijpen zijn voor mensen met een lvb en dat er 
soms mensen naar het gesprek komen die niet weten wat er gaat gebeuren. Per-
spectief Herstelbemiddeling heeft de communicatie aangepast naar B1-niveau, 
hetgeen zich kenmerkt door het gebruik van veelvoorkomende woorden en korte, 
eenvoudige en actieve zinnen en door de overgrote meerderheid van de bevolking 
zou worden begrepen (Dienst Publiek en Communicatie, 2021). Tegelijkertijd we-
ten we dat mensen met een lvb geschreven communicatie vaak niet tot zich nemen. 
Een reclasseringsmedewerker die onlangs een cliënt met een lvb wilde motiveren 
tot het aangaan van herstelbemiddeling en hoopte dat een filmpje kon helpen om 
hem uit te leggen wat dit traject in zou houden, concludeerde dat het filmpje op de 
website van Perspectief Herstelbemiddeling weliswaar heel aantrekkelijk en ogen-
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schijnlijk duidelijk was, maar toch te moeilijk bleek voor iemand met een lvb, om-
dat de gebruikte concepten veel te complex waren.
In meer algemene zin is het niet ondenkbaar dat trajecten met een deelnemer met 
een lvb vaak al vroeg in het traject vastlopen wanneer niet de juiste toon getroffen 
wordt. Mensen met een lvb zijn vaak wantrouwend. Uit andere werkvelden weten 
we bovendien dat het regelmatig erg moeilijk is om onwil van onvermogen te on-
derscheiden. Daardoor komt het regelmatig voor dat mensen met een lvb gezien 
worden als dwars, onwillig of boos, terwijl zij eigenlijk moeite hebben uiting te ge-
ven aan stress en onmacht. Ook dit zou ertoe kunnen leiden dat zij überhaupt niet 
in het bemiddelings- of mediationtraject terechtkomen, omdat op basis van hun 
uitstraling verondersteld wordt dat zij niet mee willen werken.
Het is zeker niet het enige wat van belang is bij de inzet van herstelrecht, maar 
metaonderzoek met controlegroepen heeft uitgewezen dat deelname aan een her-
stelrechtelijke interventie leidt tot minder recidive, soms zelfs 27% (Shapland et 
al., 2008). Ook uit onderzoek naar de Maastrichtse bemiddelingspraktijk die in 
1999 is ontstaan op OM-niveau blijkt onder meer dat daders met wie is bemiddeld, 
significant minder recidiveren dan daders die in het reguliere strafrechtelijke af-
doeningstraject terecht zijn gekomen (Claessen et al., 2015).
Alleen al vanuit dat perspectief lijkt het dus zinvol om te bezien hoe de deelname 
aan herstelrechtvoorzieningen door daders met een lvb zo veel mogelijk vergroot 
kan worden. Daarin een eigen keuze kunnen maken is in lijn met het VN-Verdrag 
handicap (Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, New York, 
13 december 2006) dat in werking trad in Nederland op 14 juli 2016. Het verdrag 
gaat uit van het belang van de erkenning van de individuele autonomie en onaf-
hankelijkheid van personen met een handicap, met inbegrip van de vrijheid hun 
eigen keuzes te maken. Ook moeten zij in de gelegenheid worden gesteld actief 
betrokken te zijn bij de besluitvormingsprocessen over beleid en programma’s, met 
inbegrip van de zaken die hen direct betreffen. Doel van dit Verdrag is ‘het volledi-
ge genot door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en funda-
mentele vrijheden op voet van gelijkheid te bevorderen, beschermen en waarbor-
gen, en ook de eerbiediging van hun inherente waardigheid te bevorderen. Personen 
met een handicap omvat personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of 
zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen 
beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in 
de samenleving’. Dit is verder uitgewerkt in de Wet gelijke behandeling handicap of 
chronische ziekte (Wgbh/cz). Ook hier is de kern dat mensen met een beperking 
net als ieder ander moeten kunnen meedoen. Dat leidt tevens tot een overheids-
verplichting hiervoor zorg te dragen, waaronder goed opgeleide professionals om 
de realisatie daarvan te kunnen begeleiden.

6 De juiste ondersteuning

6.1 De kennis van mediators en bemiddelaars
Het is duidelijk dat het begeleiden van een herstelrechttraject met een of meer 
deelnemers met een lvb specifieke aandacht behoeft. Een deel van de mediators en 
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bemiddelaars lijkt onbewust bekwaam: ze hebben weinig expliciete kennis over hoe 
met een lvb om te gaan, maar wel bepaalde meer of minder gedefinieerde ideeën 
over hoe ze met bepaalde kenmerken en gevolgen van een lvb om kunnen gaan. De 
geïnterviewde mediators en bemiddelaars hadden echter niet het idee dat alle col-
lega’s even goed in staat zijn met partijen met een lvb om te gaan. Een deel van de 
respondenten had ook zelf wel behoefte aan extra scholing op dit gebied. Ook kon-
den zij zich voorstellen dat beginnende mediators en bemiddelaars, die nog niet 
kunnen bouwen op hun ervaring, gebaat kunnen zijn bij kennis over lvb.

‘Je kunt natuurlijk zeggen: ik ben in staat om met mensen met een lvb een 
goed gesprek te voeren. Dan denk ik: nou, wat maakt dat je dat van jezelf vindt? 
Daar kun je je nog wel eens in vergissen, dat is net als dat iedereen denkt dat ie 
het beste auto kan rijden. Of goed is in het schrijven van stukken. Ik hoor nooit 
klachten, is dan de opmerking. Nee, want die doelgroep die is ook niet bij 
machte om dat te kunnen omschrijven. Een lvb’er die aangeeft dat de woorden 
te moeilijk zijn is al heel wat assertiever.’ (Mediator)

Er wordt door Perspectief Herstelbemiddeling sinds een paar jaar een module gege-
ven over lvb waarbij bemiddelaars handreikingen krijgen hoe ze zouden kunnen 
merken dat er sprake is van een lvb en hoe ze in dat geval zouden kunnen handelen. 
Deze module wordt aangeboden aan iedereen die komt werken bij Perspectief Her-
stelbemiddeling: het is één van de acht basismodules die iedereen moet volgen. De 
geïnterviewde bemiddelaars die deze module als bijscholing hadden gevolgd, had-
den dit als waardevol ervaren. Deze module zou de herkenning van en omgang met 
mensen met een lvb in de toekomst kunnen verbeteren (Kaal & Jong, 2017).
Om geregistreerd te kunnen worden als mediator in strafzaken moet de mediator 
een erkende mediationopleiding en een specialisatie mediation in strafzaken heb-
ben gevolgd en moet diegene zijn of haar kennis en vaardigheden op peil houden 
door middel van regelmatige bijscholing. Deze bijscholing richt zich vooral op het 
proces van de mediation. In de opleiding is aandacht voor zaken als conflictbeheer-
sing, communicatie en het laten zien van een open houding en empathie. Er lijkt 
vooralsnog weinig tot geen specifieke aandacht te zijn voor het werken met slacht-
offers of daders met een lvb. De geïnterviewde mediators gaven aan dat zij vinden 
dat er meer aandacht mag worden besteed aan lvb in de opleiding. In 2017 deed 
Hogeschool Utrecht onderzoek naar kwaliteitseisen van mediators in strafzaken in 
Nederland en werd een competentieprofiel opgesteld. Er werd gesteld dat de medi-
ator een goed fingerspitzengefühl moet hebben voor de kwetsbaarheid van beide 
partijen en voor het voorkomen van secundaire victimisatie (Geenen et al., 2017). 
Ook dit pleit voor extra training en aandacht voor de lvb-groep. Wanneer deze 
wordt geboden, lijkt dat in goede aarde te vallen: de Vereniging van Mediators in 
Strafzaken (VMSZ) organiseerde in 2021 een studiemiddag gewijd aan lvb. Er 
bleek na deze webinar van 1,5 uur behoefte aan meer verdieping, dus is afgespro-
ken dat er een vervolg komt.
Mediators in het strafrecht hebben doorgaans een sociale of juridische achter-
grond. Voor mediators met een juridische achtergrond is het mogelijk lastiger om 
gesprekken te begeleiden met mensen die bijvoorbeeld gedragsproblemen of een 
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lvb hebben. Een van de respondenten suggereerde dan ook dat het mogelijk ver-
standig is om steeds een mediator met een juridische achtergrond en een mediator 
met een sociaal-agogische achtergrond aan elkaar te koppelen. Ook werd geopperd 
dat de mediationbureaus mogelijk meer zouden kunnen kijken naar welke media-
tor ze welke zaak geven. Dit vereist echter dat mediationbureaus signalen van een 
mogelijke lvb opvangen. Ook in het licht van de hierboven gesignaleerde risico’s 
met betrekking tot de toegang tot herstelbemiddeling roept dit de vraag op of ken-
nisversterking bij de mediationbureaus misschien ook van belang is.

6.2 Bijstand van een vertrouwenspersoon
Soms kan het verstandig zijn dat een deelnemer met een lvb bijstand krijgt van 
iemand uit zijn persoonlijke kring of zorgnetwerk. Wanneer beide partijen het 
hiermee eens zijn, is dit doorgaans geen probleem. Vaak betekent dit dat beide 
kanten iemand mee mogen nemen. De aanwezigheid van een vertrouwenspersoon 
kan belangrijk zijn voor iemand met een lvb: deze kan bijvoorbeeld de stress ver-
minderen, kan signaleren wanneer er sprake is van overvraging, kan uitleg geven 
waar nodig, kan achteraf helpen bij het terughalen van wat er allemaal gezegd en 
afgesproken is en kan ondersteunen in het nakomen van de afspraken. De geïnter-
viewde mediators en bemiddelaars leken er doorgaans van uit te gaan dat de deel-
nemers zelf kunnen inschatten of zij ondersteuning nodig hebben. Het is de vraag 
of dit terecht is: mensen met een lvb zijn vaak moeilijk in staat om te bepalen 
wanneer zij hulp kunnen gebruiken en hierom te vragen. De vraag is wie dan zou 
kunnen vaststellen of de aanwezigheid van een steunfiguur wenselijk is. Enkele 
geïnterviewde mediators gaven aan huiverig te zijn voor het betrekken van hulp-
verlening bij het mediationgesprek, omdat dit kan leiden tot een andere dynamiek 
in het gesprek. Wel waren de mediators doorgaans van mening dat contact met 
hulpverlening vooraf en achteraf van toegevoegde waarde kan zijn. Ook zou het 
meenemen van een hulpverlener of vertrouwenspersoon naar de intake misschien 
wel belangrijker zijn dan tijdens het gezamenlijke gesprek.

7 Enkele overwegingen

Een en ander wil niet zeggen dat een herstelrechtelijke interventie niet zinvol kan 
zijn bij mensen met een lvb. Ook de geïnterviewde zorgmedewerkers gaven aan dat 
voor sommige daders met een lvb de confrontatie met het slachtoffer een goed 
leermoment kan zijn.

‘Een van onze bewoners die is wel een paar keer in aanraking gekomen met 
politie en justitie en daarvoor heeft hij dan telkens een taakstraf opgelegd ge-
kregen. Na drie keer op die werkplaats te zijn geweest vond hij dit zo leuk, dat 
hij daar wilde komen werken. Dat kan natuurlijk niet, maar daardoor ging hij 
gewoon nog een keer iets stelen zodat hij daar weer naartoe mocht. Ik denk dat 
een confrontatie met het slachtoffer en horen hoe de ander zich daarbij voelt, 
veel meer zal opleveren.’ (Lvb-expert)
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Ook voor slachtoffers met een lvb kan een herstelrechttraject helpen om de balans 
te herstellen en hun autonomie, zeggenschap en verantwoordelijkheid te geven. 
Met de nodige aandacht is ook aan iemand met een lvb doorgaans uit te leggen wat 
de meerwaarde kan zijn van deelname aan herstelbemiddeling of mediation. Hier-
voor is het wel nodig – mede op basis van mensenrechten, waaronder het Verdrag 
Handicap, maar ook de regelingen betreffende herstelrecht – dat er in het proces 
rekening wordt gehouden met de mogelijke knelpunten. Een aantal dingen is dui-
delijk: 

 – In de communicatie moet rekening gehouden worden met het niveau van de 
gesprekspartner. Dit betekent niet alleen dat er eenvoudiger woorden gebruikt 
moeten worden, maar ook dat er meer aandacht zal moeten zijn voor de uitleg 
van complexe concepten. Er zal regelmatig moeten worden gecontroleerd of de 
boodschap begrepen is, zonder hierbij gebruik te maken van een gesloten 
vraag. De mediator of bemiddelaar moet zich er steeds van bewust zijn dat hij 
makkelijk op het verkeerde been kan worden gezet door de manier waarop de 
deelnemer zich presenteert.

 – De beperkte aandachtsspanne en het gebrek aan overzicht leidt ertoe dat er 
mogelijk gekeken moet worden of het gesprek kan worden opgedeeld in korte-
re onderdelen. Het is belangrijk om een deelnemer met een lvb te helpen de 
structuur van het gesprek te overzien. Visualisering kan hierbij helpen. Tegelij-
kertijd moet er rekening mee worden gehouden dat mensen met een lvb soms 
extra gevoelig zijn voor de notie dat iets kinderachtig is. De mediator of bemid-
delaar moet er steeds op bedacht zijn dat hij de deelnemer makkelijk kan over-
schatten en overvragen.

 – Veel daders met een lvb zijn met de juiste hulp en stimulans wel in staat om 
enig inzicht in het eigen handelen te verkrijgen. Dit vergt wel specifieke vaar-
digheden en kennis van de mediator of bemiddelaar. Soms is werkelijk inzicht 
in de gevolgen van de daden en een oprechte spijtbetuiging ook niet haalbaar. 
In dat geval zal moeten worden bekeken of het traject dan nog steeds van 
waarde kan zijn, bijvoorbeeld doordat het slachtoffer toch antwoord kan krij-
gen op enkele vragen, of doordat er toch afspraken kunnen worden gemaakt. 
In dat geval is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan de wederzijdse 
verwachtingen.

 – Bij mensen met een lvb is het mogelijk nog belangrijker om aandacht te beste-
den aan de relatie. De kans is groot dat er op voorhand veel wantrouwen is. Die 
zal moeten worden weggenomen voordat er stappen gezet kunnen worden. 
Mensen met een lvb zullen sneller het gevoel hebben dat zij bijvoorbeeld in een 
hoek gezet worden. De neutrale positie van de mediator en het doel van het 
gesprek zal dan ook met regelmaat benadrukt moeten worden en zorgvuldig 
uitgelegd moeten worden.

 – Ten slotte moet, wanneer er tot afspraken gekomen wordt, goed gekeken wor-
den naar het daadwerkelijke begrip van de betekenis van de afspraak en de 
vrijwilligheid van de toezegging. Ook moet er expliciete aandacht zijn voor de 
haalbaarheid voor de deelnemer met een lvb en voor de eventueel benodigde 
ondersteuning om de afspraken na te kunnen komen.
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De geïnterviewde mediators en bemiddelaars leken de knelpunten maar ten dele te 
herkennen. Zij hadden zelf het gevoel dat er weinig problemen ontstaan in het 
proces met mensen met een lvb. Zij hebben het gevoel dat het traject goed toegan-
kelijk is, dat zij luisteren naar de behoefte van de deelnemende partijen en dat zij 
ervoor zorgen dat niemand overvraagd wordt. Zij lassen pauzes in waar mogelijk, 
maar ervaren eigenlijk nooit dat het gesprek niet in een keer afgerond kan worden. 
Tegelijkertijd gaven zij aan slechts af en toe geconfronteerd te worden met deelne-
mers met een lvb. Dit roept een aantal vragen op voor toekomstig onderzoek: 

 – Wordt een groot deel van de potentiële deelnemers met een lvb eerder al uitge-
selecteerd, waardoor zij niet bij de respondenten terechtkwamen? En is dit te-
recht, omdat dit mensen betreft voor wie het bemiddelingstraject minder ge-
schikt is? Of worden sommigen hier ten onrechte buiten de herstelbemiddeling 
gehouden? Hoe kan de toegang tot herstelbemiddeling eventueel verbeterd 
worden?

 – Werden deelnemers met een lvb wellicht niet altijd als zodanig herkend? En 
hoe zou die herkenning verbeterd kunnen worden? Hoewel erkend wordt dat 
‘het plakken van een label lvb’ hier mogelijk niet noodzakelijk is, is de vraag 
dan toch hoe de herkenning van de specifieke behoeftes kan worden versterkt.

 – Wat zijn de ervaringen van deelnemers met een lvb en ervaringen van de ande-
re partij? In hoeverre zijn knelpunten te ondervangen, zodanig dat zij de her-
stelrechtvoorziening als positief ervaren?

 – Hoe vaak verlopen trajecten met een deelnemer met een lvb positief en hoe 
vaak stranden ze? Hoe kunnen we daadwerkelijk zicht krijgen op de kenmer-
ken die een positief traject in de weg staan en welke kenmerken zijn juist voor-
spellend voor een positief afgesloten herstelbemiddeling?

 – Waren de geïnterviewde respondenten representatief of was de groep een se-
lectie met affiniteit voor werken met een lvb? Waren zij (onbewust) bekwaam 
of overschatten ze hun vaardigheden? Welke kennis en vaardigheden hebben 
mediators en bemiddelaars nodig om te kunnen werken met deelnemers met 
een lvb? Moet elke mediator of bemiddelaar dit kunnen of is het goed om men-
sen te hebben die zich hierin specialiseren?

Dat zijn vragen waar we met behulp van de bemiddelings- en mediationpraktijk de 
komende jaren mee voort kunnen. Met meer kennis over en erkenning van de no-
den van mensen met een lvb kunnen we werken aan een passend niveau van be-
middeling en mediation voor iedereen.
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