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In dit onderzoek is gekeken naar de communicatievormenvormen die gehanteerd worden bij 

bemiddeling.  

Allereerst is met een literatuuronderzoek gekeken in hoeverre er verschillen in reductie van woede 

en angst te verwachten zijn tussen online de bemiddelingsvormen; videobellen, e-mailen en chatten, 

en de offline bemiddelingsvormen; face-to-face contact, pendelbemiddeling en brief sturen. Uit het 

literatuuronderzoek bleek dat  face-to-face contact voor een reductie van angst en woede zorgt 

(Zebel, 2012). Reductie van angst wordt veroorzaakt doordat face-to-face contact werkt als een vorm 

van blootstellingtherapie. Door een positieve confrontatie met de dader, nemen angstgevoelens 

door de eerdere negatieve ervaring af. Dit effect wordt bij videobellen verwacht als 

blootstellingtherapie met virtual reality. Woede kan gereduceerd worden door oprecht excuus van 

de dader. Slachtoffer moet kunnen zien dat excuus gemeend is. Bij videobellen kan men dat 

waarschijnlijk zien, door ontvangen van non-verbale cues. Bij brief/e-mail, chatten en 

pendelbemiddeling waarschijnlijk niet. Met een vragenlijst is onder 37 respondenten, 5 slachtoffers 

en 32 potentiële slachtoffers onderzoek gedaan. Gekeken is in hoeverre online bemiddelingsvormen 

voldoen aan de voorkeur van slachtoffers en potentiële slachtoffers met betrekking tot bemiddeling. 

Er blijkt een voorkeur te zijn. Eerst videobellen, daarna brief/e-mail, videobellen, pendelbemiddeling 

en chatten. Doordat er te weinig slachtoffers waren is er lastig een conclusie te trekken. Het zou 

goed zijn dit onderzoek nogmaals onder slachtoffers uit te voeren.  
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De confrontatie is een televisie programma van de NCRV waarbij slachtoffers van zinloos geweld nog 

een keer in gesprek gaan met hun dader om antwoord te krijgen op vragen, of excuses te ontvangen. 

De slachtoffers uit het programma ervaren vaak angst richting de dader en hebben een onrustig 

gevoel over de gebeurtenis. Na een gesprek met de dader blijkt in veel gevallen dat het slachtoffer 

daarna minder angst ervaart, omdat zij de dader gezien heeft en zijn of haar kant van het verhaal 

gehoord heeft. Het gesprek helpt ze om niet bang te zijn dat er zomaar nog een keer een vergrijp 

plaatsvindt. Voornamelijk een excuus van de dader wordt door veel van de slachtoffers gewaardeerd 

en ervaren als iets wat ze nodig hebben om het vergrijp achter zich te kunnen laten. In sommige 

gevallen ervaren daders in het programma een gevoel van opluchting, nu ze het slachtoffer alsnog in 

de ogen hebben kunnen kijken en excuses konden maken. Deze mogelijkheid wordt in het reguliere 

strafproces soms gemist door de dader of het slachtoffer. Het gesprek is niet altijd een goede 

ervaring voor dader of slachtoffer (Garsse, Pemberton & Weijers, 2011). Dit heeft vooral te maken 

met het format van de confrontatie. Het slachtoffer gaat onaangekondigd langs bij de dader om zijn 

of haar gevoelens te uiten. De dader kan zich totaal niet voorbereiden op het gesprek, wat nadelig 

kan zijn voor het effect van een gesprek. In Nederland organiseert Slachtoffer in Beeld (SiB) 

slachtoffer-dadergesprekken op een veilige manier. Een gesprek vindt pas plaats als beide partijen 

ermee instemmen en op de voorwaarden waar beide partijen zich in kunnen vinden (Garsse, 

Pemberton & Weijers, 2011). De behoefte van het slachtoffer om de dader te spreken, komt duidelijk 

naar voren in De Confrontatie. Die behoefte is een van de belangrijkste redenen voor het ontstaan 

van slachtoffer-daderbemiddeling. 

In dit onderzoek gaan we kijken naar de huidige offline bemiddelingsvormen, zoals die bij Stichting 

Slachtoffer in Beeld worden gehanteerd, en nieuwe online bemiddelingsvormen die nu nog niet bij 

Stichting Slachtoffer in Beeld worden gehanteerd. Jongeren maken in deze tijd veel gebruik van 

online vormen van communicatie als Skype, chatten en e-mailen, deze middelen zijn echter niet 

terug te zien bij bemiddeling. Online vormen zouden bij de voorkeur van slachtoffers of daders 

kunnen passen, waardoor meer mensen mee willen doen aan bemiddeling. Dit is van belang, want 

bemiddeling blijkt voor een reductie van angst en woede te kunnen zorgen bij het slachtoffer (Zebel, 

2012). Door middel van een literatuuronderzoek wordt er gekeken in hoeverre hetzelfde effect 

verwacht kan worden van offline en online bemiddelingsvormen, met betrekking tot angst en woede 

die het slachtoffer ervaart. Verder wordt er via een vragenlijst gekeken welke bemiddelingsvormen 

het beste aansluiten bij de behoeftes van het slachtoffer om in contact te komen met de dader. 

Hieronder worden deze punten verder uitgewerkt. 

 

1.1. Aanleiding 
Slachtoffer-dadergesprekken in Nederland vinden voornamelijk face-to-face plaats. Bij Slachtoffer in 

Beeld is ongeveer de helft van het bemiddeld contact face-to-face (Zebel, 2012). Verder kan 

bemiddeling bij Slachtoffer in Beeld alleen via offline communicatiemiddelen uitgevoerd worden. 

Slachtoffer en dader kunnen elkaar face-to-face spreken, er kan een briefwisseling plaatsvinden, een 

pendelbemiddeling of een herstelconferentie (jaarverslag SiB, 2011). Bij pendelbemiddeling gaat de 

bemiddelaar van de ene partij naar de andere partij en geeft aan de partijen door wat de ander te 
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zeggen heeft (Burik, Heim et al., 2010). Bij herstelbemiddeling wordt er een gesprek gevoerd tussen 

slachtoffer en dader. Dit wordt soms gedaan in het bij zijn van de naaste van het slachtoffer en de 

naaste van de dader. Bij Slachtoffer in Beeld wordt herstelbemiddeling een op een uitgevoerd, met 

een bemiddelaar als neutrale partij. 

Tegenwoordig zijn er steeds meer online communicatievormen die mensen gebruiken om contact 

met elkaar te hebben. Videobellen, chatten en e-mailen wordt veelvuldig gebruikt. Jongeren groeien 

op met deze online communicatiemiddelen. Slachtoffer-daderbemiddeling wordt, voor zover 

bekend, nog niet via online communicatiemiddelen gedaan. Deze vormen van communicatie zouden 

heel geschikt kunnen zijn voor bemiddeling. De vormen staan dichterbij de jongeren, wat de stap 

naar bemiddeld contact voor jongeren misschien verkleint. Verder is er voor slachtoffers of daders 

die een gesprek willen met de tegenpartij, behalve face-to-face contact, geen andere manier 

mogelijk. Slachtoffers of daders die face-to-face contact te spannend vinden, willen misschien via 

videobellen of chatten wel een bemiddeld gesprek aangaan, terwijl ze bemiddeling nu helemaal 

afslaan. Tot slot is slachtoffer-daderbemiddeling ontstaan doordat er behoefte was vanuit de 

slachtoffers en daders van delicten. In de behoefte van slachtoffers en daders voor bemiddeling kan 

via online vormen van communicatie misschien nog beter worden voorzien. In de literatuur over 

bemiddeling is zeer weinig bekend over de effecten van bemiddeling via online vormen van 

communicatie. Het is van belang om te weten of de effecten van bemiddeling via online 

communicatie hetzelfde zijn of verschillen van offline communicatiemiddelen. Door in andere 

vakgebieden te kijken naar effecten van online communicatievormen, kunnen voorspellingen worden 

gedaan met betrekking tot online communicatievormen bij bemiddeling. In dit onderzoek gaan we 

kijken naar de mogelijkheden die online communicatie biedt in andere vakgebieden en in hoeverre 

die mogelijkheden toe te passen zijn op slachtoffer-daderbemiddeling. In de literatuur worden 

communicatievormen die via de computer gedaan worden, computer-mediated communication 

genoemd (Kiesler, 1984). Daarom wordt deze term gehanteerd als er gesproken wordt over online 

vormen van communicatie. Verder wordt met behulp van een vragenlijst, gekeken welke voorkeuren 

slachtoffers en burgers hebben voor de verschillende bemiddelingsvormen en waarom. Er wordt ook 

onder burgers gekeken, omdat iedereen in principe ooit slachtoffer kan worden van een delict. Deze 

groep wordt vanaf nu ‘potentiële slachtoffers’ genoemd. Doordat potentiële slachtoffers een delict 

inschatten en nadenken over de vormen van bemiddeling, zouden voorkeuren misschien nu al wat 

kunnen zeggen over de keuze voor een bemiddelingsvorm als mensen daadwerkelijk slachtoffer zijn. 

Tot slot worden de voorkeuren gemeten, omdat de voorkeur voor een bemiddelingsvorm, met de 

reden van de keuze, wat kan zeggen over hoe een bemiddelingsvorm aan behoefte van het 

slachtoffer voldoet. Bemiddeling is ontstaan voor het slachtoffer, dus het is van belang dat 

bemiddeling dan ook qua vorm aan de behoeften van het slachtoffer voldoet. 

In dit onderzoek wordt via een literatuurstudie naar antwoorden gezocht op de volgende 

onderzoeksvraag: 

 In hoeverre vallen er op basis van de literatuur met betrekking tot computer-mediated 

communication verschillen te verwachten in de effecten van online en offline 

communicatiemiddelen op angst en woede onder slachtoffers bij bemiddeling? 
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Verder wordt met behulp van een vragenlijst antwoord gezocht op de volgende onderzoeksvraag: 

 In hoeverre sluiten de digitale communicatiemiddelen videobellen, chatten en e-mailen aan 

bij de voorkeuren van slachtoffers en potentiële slachtoffers met betrekking tot 

bemiddeling? 

 

1.2. Slachtoffer in Beeld 
Slachtoffer in Beeld is een organisatie die zich richt op het faciliteren van slachtoffer-

dadergesprekken op een veilige manier (Garsse, Pemberton & Weijers, 2011). Zij maken onder 

andere gebruik van herstelbemiddeling. Herstelbemiddeling is een mogelijkheid voor slachtoffers en 

daders om met elkaar in contact te komen onder begeleiding van een professionele bemiddelaar. Via 

het gesprek kan een dader bijvoorbeeld excuses maken en een slachtoffer kan vragen stellen als: 

‘was het vergrijp bewust tegen mij gepland?’. Het gehele proces verloopt op vrijwillige basis. 

Bemiddeling is van belang voor slachtoffers omdat zij vaak angstig zijn en woede richting de dader 

ervaren. Door middel van bemiddeling lijken angst en woede bij het slachtoffer gereduceerd te 

kunnen worden (Zebel 2012). Voor daders is bemiddeling van belang vanuit pedagogisch oogpunt. 

Daders blijken na bemiddeling de angst en woede van het slachtoffer beter in te kunnen schatten en 

dat gaat gepaard met hoe ze naar zichzelf kijken (Zebel, 2012). Dergelijke inschattingen maken dat 

bemiddeling bij de dader voor slachtofferempathie kan zorgen, wat de kans op crimineel gedrag in de 

toekomst kan verkleinen (Umbreit, Coates & Vos, 2007). 

In 2011 kwam het bij 42 procent van de aanmeldingen tot bemiddeld contact (Jaarverslag SiB, 2011). 

Er zijn verschillende redenen waarom het niet tot een gesprek komt. De dader kan van contact 

afzien, het slachtoffer kan er vanaf zien, of een van beide partijen kan niet worden bereikt, doordat 

men niet weet waar de partij verblijft of omdat de partij niet reageert. Uit de cijfers van 2011 blijkt 

dat het niet uitmaakt welke partij initiatief neemt, als de andere partij bereikt wordt, komt het in 56 

procent van de gevallen tot bemiddeld contact. Wel is er een verschil in de vorm van bemiddeling. 

Aanmelding van het slachtoffer leidt vaker tot een gesprek, aanmelding van de dader leidt vaker tot 

een briefwisseling. Er werd in 2010 net iets vaker gekozen voor direct contact, dan voor briefcontact 

(jaarverslag SiB, 2010). In 2011 is er een stijgend aantal aanmeldingen voor bemiddeling te zien van 

11 procent. In 512 gevallen kwam het werkelijk tot bemiddeld contact, dit is 13 procent meer dan het 

voorgaande jaar. Tot slot is het opvallend dat in 2011 meer bemiddeld contact via briefwisseling was 

(216) dan face-to-face (198) contact. Dit is voor het eerst in vergelijking tot de voorgaande jaren. Hier 

is uit af te leiden dat andere vormen dan face-to-face contact ook frequent gebruikt worden 

(jaarverslag SiB, 2011).  

 

1.3. Herstelrecht 
Herstelbemiddeling is een vorm herstelrecht. Herstelrecht staat los van het strafrecht en is bedoeld 

om schade, materieel of immaterieel, te herstellen. Hierbij staat het slachtoffer centraal (Burik, 

Heim, Hogeveen, De Jong, Slump & Vogelvang, 2010). Slachtoffer in Beeld faciliteert beide vormen.  

Herstelrecht heeft een aantal uitkomsten: het nemen van verantwoordelijkheid van de dader, zoeken 

naar oplossingen, het houden en respecteren van afspraken en het herstellen van de vrede (Umbreit, 

1994). Het doel van herstelrecht is herstellen van schade bij slachtoffer, dader en de omgeving die de 
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negatieve gevolgen van het delict ervaren (Smith, 2001). Bazemore & Schiff (2005) omschrijven de 

doelen van herstelrecht nog iets specifieker en zeggen dat het gericht is op: het reduceren van 

recidive bij de dader, zorgen dat slachtoffers zich op lange termijn weer goed gaan voelen en de 

veiligheid van de gemeenschap bevorderen. Naast slachtoffer-daderbemiddeling zijn er nog 3 andere 

vormen: groep conferencing, familie conferencing, cirkel veroordeling en herstelbestuur (Umbreit, 

2001). Het begrip conferencing wordt later in dit hoofdstuk nog verder uitgewerkt. Tot slot zijn er 

nog twee opvallende aspecten aan herstelrecht. Herstelrecht richt zich soms op straf binnen de 

gemeenschap, zoals bij bureau Halt vandalen de schade zelf moeten opruimen of maken. Verder zijn 

de vormen van herstelrecht informeel en gericht op beslissen met overeenstemming van de partijen, 

slachtoffer en dader (Bazemore, 1998). 

Herstelrecht onderscheid zich van het traditionele rechtssysteem op een aantal vlakken. Ten eerste 

richt het traditionele rechtssysteem zich op vergelding, terwijl herstelrecht hoofdzakelijk gericht is op 

het herstellen van schade (Bazemore, 1998). Ten tweede wordt criminaliteit in het traditionele 

rechtssysteem anders gezien dan bij herstelrecht. Een misdaad is volgens het traditionele 

rechtssysteem tegen de staat gepleegd, terwijl herstelrecht stelt dat de misdaad tegen het 

slachtoffer en de gemeenschap gepleegd is (Cormier, 2002). Ten derde richt het traditionele 

rechtssysteem zich op het straffen van de dader. De impact op het slachtoffer en de omgeving is 

minder van belang (Calhoun & Pelech, 2010). Herstelrecht focust zich juist op aanmoediging van het 

slachtoffer om actief mee te doen in het herstel, door bijvoorbeeld een gesprek aan te gaan 

(Bergseth & Bouffard, 2007). Dit is voor het slachtoffer belangrijk. Zij willen graag hun zegje doen en 

vinden emotioneel herstel het belangrijkst (Marshall & Merry, 1990). Hiervoor is binnen het kader 

van herstelrecht meer ruimte dan binnen het traditionele rechtssysteem. 

Er zijn verschillende effecten van herstelrecht. Allereerst zijn slachtoffer en dader over het algemeen 

tevreden over herstelrecht en de afspraken die er uit voortvloeien (Braithwait, 2002). Het 

belangrijkste effect dat bij daders wordt gevonden is reductie van terugval van de dader in crimineel 

gedrag (Bonta et al., 1998; Hayes & Daly, 2004; Luke & Lind, 2002 & Maxwell & Morris, 2001), echter 

vinden een aantal onderzoeken dit effect niet (Niemeyer & Shichor, 1996; Roy, 1993; Umbreit, 1994).  

   Een belangrijke oorzaak van positieve effecten bij slachtoffers volgens Strang & Sherman 

(2003) is dat slachtoffers veel vaker een excuus krijgen van de dader dan als ze niet zouden 

deelnemen aan bemiddeling. Dit zorgt voor reductie van woede bij het slachtoffer. Bij 

herstelbemiddeling werd in 39 procent van de gevallen de dader vergeven. Dit is hoger dan vergeving 

zonder herstelbemiddeling (Strang & Sherman, 2003). Vergeving blijkt te zorgen voor een reductie 

van gevoelens van straffen en wraak (Arendt, 1999). Dus excuus zorgt voor meer vergeving en 

reductie van woede. Excuus valt niet onder een van de onderdelen van herstelrecht en is geen 

essentieel onderdeel van conferencing (Bolitho, 2011). Zoals gezegd zorgt excuus voor empathie en 

vergeving, dit zijn wel belangrijke aspecten uit het spectrum van herstelrecht (Saulnier, Lutchman, & 

Sivasubramaniam, 2012). 

Daarnaast blijkt via herstelrecht veel meer afname van angst voor herhaling van het delict en voor de 

dader. Dit effect is voornamelijk gevonden bij geweldsdelicten. Tot slot wordt bij slachtoffers het 

gevoel van veiligheid, dat was afgenomen na het delict, weer verhoogd.  

Al deze effecten zijn gevonden in het experiment van Strang & Sherman (2003), waar gebruik 

gemaakt werd van RISE conference als vorm van herstelbemiddeling. RISE conference is een vorm 

van herstelbemiddeling, ontwikkeld in Canberra, tussen 1995 en 2000. Deze vorm wordt gebruikt bij 

delicten van vandalisme en geweld. Een conference is een ontmoeting tussen slachtoffer en dader 
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inclusief hun dierbaren. In deze bespreking wordt besproken wat er gebeurd is en gepraat over de 

materiële en immateriële schade. De dader krijgt de kans om verantwoordelijkheid te nemen voor 

zijn of haar daden. Aan het eind wordt er een overeenkomst gesloten voor het herstellen van de 

materiële en immateriële schade. In die zin verschilt RISE conference van face-to-face bemiddeling. 

Via face-to-face bemiddeling wordt geen overeenkomst gesloten met afspraken over herstel. Herstel 

is in die zin niet aan de orde en wordt alleen via het traditionele rechtssysteem georganiseerd. 

Immaterieel herstel is wel een doel van bemiddeling, maar wordt niet officieel vastgelegd aan het 

einde van een gesprek. In andere werelddelen zijn dezelfde soort conferences ontwikkeld. Een 

voorbeeld daarvan is de Calgary Community Conferencing (CCC). Deze vorm van conferencing wordt 

ook geschaald onder groep conferencing (Bazemore & Schiff, 2005; McCold 2001). Volgens Umbreit, 

Coates en Vos (2007) is dit ook een vorm van slachtoffer-daderbemiddeling. Dit laatste is een 

belangrijke toevoeging. Bij Calgary Community Conferencing wordt gebruik gemaakt van een 

bemiddelaar. De bemiddelaar heeft als taak te zorgen voor een situatie waarin beide partijen mee 

kunnen doen zonder beperkingen of onderdrukking (Hudson, 1988). CCC gebeurt op vrijwillige basis, 

dus slachtoffer en dader kunnen niet gedwongen worden om mee te doen aan de bemiddeling. 

Uit het kwalitatieve onderzoek van Bolitho (2011) kwamen een aantal redenen van slachtoffers om 

niet mee te doen met de conferencing. Allereerst omdat sommige slachtoffers het gevoel hadden dat 

mee doen niet zinvol is. Ten tweede wilde een aantal slachtoffers het delict niet herbeleven. Een 

aantal slachtoffers waren te boos of juist te bang voor een confrontatie met de dader. Slachtoffer in 

Beeld heeft nog niet duidelijk gefilterd wat redenen zijn dat slachtoffers bewust niet mee willen 

doen. Dit zou een handvat kunnen zijn voor verder onderzoek in die richting. Als kanttekening aan 

het onderzoek van Bolitho (2011) moet geplaatst worden dat de categorieën maar uit 17 slachtoffers 

is gefilterd. 

 

1.4. Huidige offline communicatievormen 
Over de huidige vormen van communicatie die gebruikt worden bij de slachtoffer-dadergesprekken 

bij Slachtoffer in Beeld is al het een en ander bekend. Er wordt voornamelijk voor face-to-face 

contact gekozen door slachtoffers en daders (Zebel, 2012). Uit de laatste cijfers blijkt dat dit echter in 

2011 net iets anders uitviel. Net iets meer mensen kozen voor het sturen van brieven (Jaarverslag 

SiB, 2012). Verder blijkt dat reductie van angst significant minder is, als het uiteindelijk niet tot 

bemiddeld contact komt. Hieruit zou voorzichtig de conclusie getrokken kunnen worden dat 

bemiddeling beter is dan geen bemiddeling. Van belang is dat men van tevoren wel de intentie had 

tot bemiddeling en dat dit uiteindelijk niet door ging. De bemiddelingsvormen pendelen, brieven 

sturen en face-to-face gesprekken blijken bij slachtoffers alle drie reductie van angst en woede met 

zich mee te brengen. Echter alleen bij face-to-face gesprekken is dit verschil significant te noemen 

(Zebel, 2012). Er zijn echter een aantal kanttekeningen bij dit resultaat. Er was een gering aantal 

deelnemers in het bijzonder in de groep pendelen en brief sturen. Dit kan een reden zijn dat alleen 

het face-to-face contact zorgde voor een significante afname van angst. 

 

1.4.1. Brieven en pendelen 

Brieven sturen en pendelen zijn twee vormen van bemiddeling die in Nederland al een aantal jaar 

gebruikt worden. Als het initiatief voor bemiddeld contact bij de dader vandaan komt, wordt er het 

vaakst via brieven contact opgenomen (Jaarverslag SiB, 2011). De reden hiervoor is niet bekend. 
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Brieven sturen werkt bij bemiddeling hetzelfde als buiten bemiddeling. Men mag nadat de 

bemiddelaar gesproken heeft en beide partijen mee willen doen, elkaar een brief sturen, waarin men 

vragen kwijt kan en kan uitspreken hoe men zich voelde tijdens de daad. Bij pendelen speelt de 

bemiddelaar een grote rol. De bemiddelaar gaat, nadat beide partijen overeengekomen zijn mee te 

doen, heen en weer van het slachtoffer naar de dader en geeft de letterlijke boodschap van de ene 

partij door aan de andere partij. 

In het onderzoek van Zebel (2012) werden de communicatievormen brieven en het pendelen samen 

genomen onder de noemer indirect contact. Dat zal in dit onderzoek ook gedaan worden. Er is geen 

sluitende bewijs dat woede en angst afnemen bij het hebben van indirect contact via pendelen of 

bemiddeling. Dit kan komen doordat er weinig deelnemers waren in het onderzoek, in het bijzonder 

met betrekking tot deze vormen van contact. Voor zover bekend, is er geen specifiek onderzoek naar 

brief contact of pendelen gedaan, buiten dat van Zebel (2012). 

 

1.4.2. Face-to-face 

In Nederland wordt het meest gebruik gemaakt van face-to-face bemiddeling. Al was bij Slachtoffer 

in Beeld in 2011 voor het eerst net iets meer briefbemiddeling, dan face-to-face contact. Wel blijkt 

dat als slachtoffers het initiatief nemen voor contact, het vaker tot face-to-face contact komt 

(Jaarverslag SiB, 2011). Bij face-to-face bemiddeling zitten slachtoffer en dader tegenover elkaar aan 

een tafel en hebben beide partijen de mogelijkheid elkaar vragen te stellen. Ook hier is altijd een 

bemiddelaar bij om te zorgen dat het gesprek goed verloopt en niet zal escaleren. 

Uit onderzoek van Zebel (2012) blijkt dat bij direct face-to-face contact de angst en woede van 

slachtoffers tegenover daders significant afnam. Later in dit hoofdstuk zal verder worden uitgelegd 

wat de reden van deze reductie is. 

Onder daders is ook onderzoek gedaan naar hun inschatting van angst die het slachtoffer ervaart 

richting de dader. Bij direct face-to-face contact wordt de angst lager ingeschat dan bij indirect 

contact door middel van pendelen of het schrijven van een brief. Dit zou echter ook kunnen liggen 

aan de voorbereidingen voorafgaand aan een direct gesprek. 

Een andere vorm van face-to-face contact is conferencing. Deze vorm van herstelbemiddeling wordt 

bijna niet door Slachtoffer in Beeld toegepast (Jaarverslag SiB, 2011). Hierboven is uitgelegd hoe 

conferencing in zijn werk gaat. Het belangrijkste verschil is dat conferencing, herstelbemiddeling in 

een groep is, en niet een op een. Verder is er nog een verschil tussen slachtoffer-dadergesprekken 

van Slachtoffer in Beeld en conferencing in andere landen. Tijdens conferencing worden er afspraken 

gemaakt over de schade die hersteld moet worden en hoe die hersteld gaat worden. Dit wordt 

allemaal vastgelegd in een overeenkomst (Strang & Sherman). De straf blijkt in Noord-Ierland 

bepaald te worden aan de hand van de overeenkomst van de conference (Jacobson & Gibbs, 2009). 

Ook uit het rapport van Shapland en collega’s (2006), blijkt dat het slachtoffer via conferencing kan 

mee bepalen over de straf die de dader krijgt.  

Deze twee verschillen zouden invloed kunnen hebben op het effect van conferencing op slachtoffer 

of dader. Uit onderzoek blijkt dat conferencing, net als bij een slachtoffer-dadergesprek, zorgt voor 

reductie van angst en woede bij het slachtoffer (Strang & Sherman, 2003). In het effect van 

bemiddeld contact is, voor zover bekend, geen verschil te zien. Het zou kunnen dat slachtoffers een 

andere insteek hebben bij het participeren aan bemiddeld contact, omdat zij mee kunnen praten 

over de straf die de dader krijgt. Hierover is, voor zover bekend, geen onderzoek gedaan. Uit het 

onderzoek van Shapman en collega’s (2006) blijkt echter dat naast het kunnen praten over de straf, 
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er nog drie andere belangrijke redenen zijn mee te doen met conferencing; de schade terugbetaald 

krijgen, je gevoel uitten en meedoen omdat het je plicht is. Tot slot zou het bemiddeld contact in een 

groep, in plaats van alleen, ook nog van invloed kunnen zijn op het verschil in effect van face-to-face 

contact en conferencing. Deze invloed zou misschien eerder te zien kunnen zijn in de hoogte van het 

participatiepercentage, dan in het effect. Het zou kunnen dat de stap voor slachtoffers en daders 

kleiner is, omdat zij niet alleen de confrontatie aan hoeven gaan. Hiervoor is echter, voor zover 

bekend, geen empirisch bewijs. Uit kwalitatief onderzoek naar de redenen om niet mee te doen aan 

conferencing, blijkt dat slachtoffers soms niet mee willen doen omdat ze te bang zijn om mee te 

doen (Bolitho, 2011). Die angst zou nog groter kunnen zijn als het slachtoffer alleen is. Het contact 

wordt echter wel gedaan met een bemiddelaar. Slachtoffers en dader hebben bij conferencing en bij 

een slachtoffer-dadergesprek, altijd iemand die het gesprek in goede banen kan leiden. 

Tot slot blijkt dat het gevoel van veiligheid meer hersteld wordt na conferencing dan zonder te 

participeren aan conferencing (Strang & Sherman, 2003). Dit is gekoppeld aan het ervaren van angst. 

Als men zich veiliger voelt, neemt de angst af. 

 

1.4.3. Effecten 

De reductie van angst bij face-to-face bemiddeling blijkt te werken als een vorm van cognitieve 

gedragstherapie (Sherman et al., 2005). Via blootstelling aan de dader, kan reductie van angst 

ontstaan bij het slachtoffer. Bemiddeling is een veilige manier om weer blootgesteld te worden aan 

een stimulus die eerder voor een traumatische ervaring zorgde. Doordat in de veilige omgeving de 

stimulus geen traumatische ervaring oplevert, doet het slachtoffer nieuwe ervaringen op die kunnen 

zorgen voor reductie van associaties van angst met de stimulus. Op die manier kan een slachtoffer-

dadergesprek leiden tot reductie van angst. Dit wordt ook wel deconditionering genoemd en richt 

zich op het uitdoven van angst en dus niet op aanleren van coping strategieën met betrekking tot de 

angst (Zebel 2012, Sherman et. al., 2005). Men leert dus niet om te gaan met de angst, maar de angst 

dooft uit door de ontmoeting. 

Door een oprecht excuus van de dader, kan woede bij het slachtoffer afnemen. Dit komt doordat het 

slachtoffer door een oprecht excuus het gevoel krijgt dat het persoonlijk lijden erkend wordt (Miller, 

2001). Dit effect wordt ook gevonden bij conferencing, een vorm van herstelbemiddeling die vaak in 

het buitenland wordt toegepast (Strang & Sherman, 2003). Ook kan het verplaatsen in de dader 

ervoor zorgen dat woede afneemt. Door bemiddeling kan verplaatsing van het slachtoffer in de 

dader worden bevorderd, omdat het slachtoffer meer te weten komt over de achtergrond en de 

situatie van de dader (Zebel 2012 & Strang et. al., 2006). Verder is de verwachting dat woede 

afneemt, doordat het slachtoffer zijn of haar woede kan uitten richting de dader. Tot slot zou woede 

gereduceerd kunnen worden als het slachtoffer te horen krijgt dat de actie van de dader niet heel 

bewust tegen het slachtoffer gericht was (Miller, 2001). 
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Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen wordt gebruik gemaakt van twee vormen van 

onderzoek. Voor het beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag is een literatuurstudie gedaan. In 

de literatuurstudie wordt gekeken naar de effecten van communicatiemiddelen in andere 

vakgebieden. Door informatie te verzamelen uit andere vakgebieden, wordt geprobeerd 

voorspellingen te doen over de mogelijke effecten van online bemiddeling tussen slachtoffers en 

daders.  

Daarnaast wordt er op de tweede vraag een antwoord gezocht, door exploratief onderzoek, met 

behulp van een vragenlijst. Er is een vragenlijst ontwikkeld die onder 37 respondenten de voorkeur 

van slachtoffers en potentiële slachtoffers met betrekking tot bemiddeling meet. Hieronder wordt de 

procedures van beide methoden van onderzoek uiteengezet. 

 

2.1. Opzet literatuuronderzoek 
Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag: ‘In hoeverre vallen er op basis van de literatuur met 

betrekking tot computer-mediated communication verschillen te verwachten in de effecten van online 

en offline communicatiemiddelen op angst en woede onder slachtoffers bij bemiddeling?‘ Wordt in de 

literatuur onderzoek verricht naar de effecten van de verschillende communicatiemiddelen. Het 

literatuuronderzoek is verricht aan de hand van thema’s die de onderzoeksvraag dekken. Die thema’s 

zijn: bemiddeling, computer-mediated communication, offline communicatie middelen, woede en 

communicatie, angst en communicatie.  

Allereerst is er gezocht naar literatuur over het thema bemiddeling, met de volgende zoektermen: 

restorative justice, mediation, computer-mediated communication. Als snel bleek dat in andere 

landen wel gebruik gemaakt wordt van bemiddeling tussen slachtoffer en dader, maar dat dit 

onderdeel is van het rechtsproces en het zoeken naar een gepaste straf voor de dader. Er wordt in de 

onderzoeken naar de effecten van deze vorm van bemiddeling voornamelijk gekeken naar terugval 

van de dader in crimineel gedrag. De onderzoeken richten zich amper op de effecten bij slachtoffers 

in immateriële zin. De onderzoeken die hier wel naar keken liggen niet op een lijn met de 

Nederlandse vorm van bemiddeling, omdat bemiddeling in Nederland geen invloed heeft op de straf 

van de dader en in het buitenland is dit wel het geval. Daarom zal hier weinig over gezegd worden in 

de literatuurstudie. 

 Onder het thema computer-mediated communication vallen de subthema’s; chatten, instant 

messaging en e-mailen. De losse zoektermen verschafte informatie over de werking van de 

communicatiemiddelen. Videobellen valt technisch gezien ook onder computer-mediated 

communication, omdat het ook een computer gemedieerd communicatiemiddel is, maar de 

onderzoeken over computer-mediated communication noemen dit middel niet expliciet. Dit kan te 

maken hebben met de tijd waarin de artikelen zijn verschenen. Een aantal zijn uit 1987, toen speelde 

videobellen nog geen belangrijke rol. Wel zijn er geschikte artikelen gevonden die expliciet gingen 

over videobellen. 

De subthema’s van computer-mediated communication zijn ook nog gebruikt als zoektermen in 

vergelijking tot offline communicatiemiddelen als, face-to-face contact, omdat bij face-to-face 

bemiddeling de effecten zijn bewezen. Daaruit volgde de volgende termen: chatten vs. Face-to-face, 

instant messaging vs. Face-to-face, e-mail vs. face-to-face en conference calling vs. face-to-face. Deze 
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zoektermen hebben geleid tot een aantal geschikte theorieën voor het onderzoek naar de effecten 

van communicatiemiddelen. De theorieën die van toegevoegde waarden bleken voor het 

literatuuronderzoek zijn de volgende: media-richness theorie, self-disclosure, uncertainty reduction 

theorie en hyperpersonal perspective. 

Tot slot is nog verder gezocht naar de effecten woede en angst met betrekking tot de verschillende 

communicatievormen. Dit leverde de volgende zoektermen op: fear AND communication forms, 

anxiety AND communication, PTSS AND e-mental health. Via e-mental health werd een link gevonden 

naar de exposure therapie with virtual reality. Deze therapievorm is ook belang voor het 

literatuuronderzoek. 

 

2.2. Deelnemers 
Voor de vragenlijst zijn twee doelgroepen. Slachtoffers van delicten en potentiële slachtoffers in de 

maatschappij. 

De personen die ervaring hebben met een delict, zijn geworven uit de nabije omgeving. Dit zijn 

bekenden, waarmee de onderzoeker contact heeft. Er is gebruik gemaakt van convenience sampling. 

Dit is niet de meest betrouwbare manier van sampling, maar het is voor het onderzoek van belang 

dat de personen die slachtoffer zijn zich helemaal vrij voelen om mee te doen en gemotiveerd zijn. 

Dit is bij convenience sampling meer het geval.  

Er zijn in totaal 48 respondenten gestart met de vragenlijst voor potentiële slachtoffers. De 

respondenten die de vragen over bemiddeling niet hebben ingevuld, werden verwijderd uit de lijst. 

Er bleven 32 respondenten over binnen deze groep. 18 vrouwen (56%) en 14 mannen (44%). De 

groep heeft een gemiddelde leeftijd van 30 (SD = 13). De leeftijd van de groep valt binnen een range 

van 17 tot 43 jaar. 

De vragenlijst voor slachtoffers is door 8 respondenten gestart. Bij deze groep geldt ook dat alleen de 

respondenten die de vragen over de bemiddelingsvormen hebben ingevuld, werden gebruikt als 

resultaten van het onderzoek. Uiteindelijk vallen door deze selectie 5 respondenten binnen de groep 

van slachtoffers. De verdeling binnen deze groep is; 1 vrouw (20%), 4 mannen (80%). De gemiddelde 

leeftijd is 31 jaar (SD = 15). De leeftijd van de groep valt binnen een range van 16-46. Aan de groep 

‘slachtoffers’ zijn zes specifieke vragen gesteld, die niet aan de potentiële slachtoffers gevraagd zijn. 

De eerste vraag is: ‘wat voor een delict heeft u meegemaakt?’ 3 respondenten (60%) hebben een 

vermogensdelict meegemaakt, 1 respondent (20%) een geweldsdelict en 1 respondent (20%) een 

zedendelict. Vraag 2 was: ‘hoelang geleden heeft het delict plaatsgevonden (in maanden)?’ 

Gemiddeld 86.6 maanden geleden (SD = 95.6 maanden). De range ligt tussen de 13 en 240 maanden. 

Op de derde vraag, of men aangifte heeft gedaan, antwoordde alle 5 respondenten ‘nee’. De vierde 

vraag was: ‘is de dader opgepakt?’ 1 respondent (20%) antwoordde ‘ja’, 4 respondenten (80%) 

antwoordde ‘nee’. De respondent die ‘ja’ antwoordde, had niet echt afwijkende antwoorden in 

vergelijking tot de 4 respondenten die ‘nee’ antwoordde. Op de vijfde vraag, ‘was de dader bij u 

bekend voor het delict’, antwoordde 2 respondenten (40%) ‘ja’, en 3 respondenten (60%) ‘nee’. De 

laatste vraag, ‘in hoeverre denkt u dat de dader open staat voor bemiddeling?’, werd gemeten met 

een likert schaal. Waarbij 1 helemaal niet, 2 waarschijnlijk niet, 3 neutraal, 4 waarschijnlijk wel, 5 

helemaal wel, is. Gemiddeld scoorde de 5 respondenten een 2,2 (SD = 1.92), wat inhoudt dat ze 

gemiddeld inschatten dat de dader ‘waarschijnlijk niet’ bemiddeling wil. 
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Omdat de groep slachtoffers erg klein is, wordt de groep ook samen genomen voor het analyseren 

van de gegevens. De verdeling in de totaal groep is als volgt; 19 vrouwen (51%), 18 mannen (49%). 

De gemiddelde leeftijd is 30 jaar (SD = 13). De leeftijd van de groep valt binnen een range van 17-43 

jaar. Verder zijn er nog 3 standaardvragen aan alle respondenten gesteld. De eerste vraag was: ‘zijn 

bekenden (vrienden, familie etc.) uit de omgeving weleens slachtoffer geweest van een delict?’ 9 

respondenten (24.3%) antwoordde ‘ja’, 23 respondenten (62.2%) antwoordde ‘nee’. De tweede 

vraag is: Bent u zelf weleens dader van een delict geweest? Alle respondenten (37) antwoordde ‘nee’ 

op deze vraag. De laatste vraag was: ‘Zijn vrienden uit uw omgeving weleens dader van een delict 

geweest?’ 3 respondenten (8.1%) antwoordde ‘ja’ op deze vraag, 34 respondenten (91.9%) 

antwoordde ‘nee’ op deze vraag. 

 

2.3. Design en procedure  
De vragenlijst wordt afgenomen onder slachtoffers en potentiële slachtoffers. Potentiële slachtoffers 

zijn alle mensen die nog niet slachtoffer zijn geweest van een delict. Immers, iedereen kan in de 

toekomst slachtoffer worden van een delict. In de vragenlijst wordt gemeten welk 

communicatiemiddel de voorkeur van het (potentiële) slachtoffer heeft voor bemiddeling en welke 

argumenten de participant daarvoor heeft. Allereerst worden de onafhankelijke en afhankelijke 

variabelen besproken. Vervolgens zal de procedure van het uitzetten van de vragenlijst verder 

worden uitgewerkt.  

 

2.3.1. Onafhankelijke variabelen  

De onafhankelijke variabelen zijn woede en angst. Door middel van 7 stellingen wordt met een likert 

schaal gemeten in hoeverre slachtoffers angst en woede ervaren na het delict, en in hoeverre 

potentiële slachtoffers denken woede en angst te ervaren na een voorbeeld delict. De vragenlijst 

bestaat uit een case van een delict, zodat de participanten zich kunnen inleven als ze nog nooit een 

delict hebben meegemaakt. De deelnemers die een keer slachtoffer zijn geweest van een delict, 

wordt gevraagd hieraan terug te denken. Hierna worden 4 stellingen met betrekking tot angst en 3 

stelling met betrekking tot woede1 gesteld. Met behulp van een likert schaal mogen slachtoffers 

aangeven in hoeverre ze angst en woede ervaren, potentiële slachtoffers mogen aangeven in 

hoeverre ze denken angst en woede te ervaren na het lezen van de casus. De likert schaal is als volgt 

verdeeld: 1 helemaal niet, 2 niet, 3 neutraal, 4 wel en 5 helemaal wel.  

Om in te kunnen schatten of de respondenten woede of angst ervaren zijn allereerst de 4 angst items 

samen genomen tot een gemiddeld cijfer en hetzelfde is gedaan bij de 4 woede items. De 

gemiddelde score op de 3 angst items is 3.6 (SD = 0.91), dit is boven gemiddeld en geeft dus aan dat 

men wel angst ervaart richting de dader of verwacht wel angst te ervaren na het delict uit de casus. 

Woede wordt hoger beoordeeld. Met een gemiddelde van 4.09 (SD = 0.82). De metingen zijn gedaan 

over het totaal aantal respondenten (37). Slachtoffers hebben de ervaring van een delict en zouden 

anders kunnen scoren op woede en angst, dan potentiële slachtoffers, die met een casus hun woede 

en angst hebben ingeschat. Daarom hebben we de beide groepen ook nog apart bekeken. Gemiddeld 

                                                           
1
 De vragenlijst voor potentiële slachtoffers bevatte 4 woede items. De vragenlijst voor slachtoffers bevatte er 

3. De bedoeling was dat beide vragenlijsten 4 items zouden bevatte. Omdat dit per ongeluk verkeerd is gegaan, 
is voor het juist verwerken van de vragenlijst van belang het extra item uit te sluiten van de data. Het gaat om 
het woede item: ‘ik ervaar woede richting de dader. 
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scoorde de groep slachtoffers (5) 2.85 (SD = 0.82) op alle items van angst bij elkaar genomen. Op de 

drie woede items scoorde de groep slachtoffers gemiddeld 3.47 (SD = 0.96). Op beide onderdelen 

wordt dus lager gescoord. Hierbij moet wel als kanttekening geplaatst worden dat de groep 

‘slachtoffers’ erg klein is. De scores van de potentiële slachtoffers ziet er als volgt uit. Op angst scoren 

de potentiële slachtoffers gemiddeld 3.81 (SD = 0.87), bovengemiddeld dus. De potentiële 

slachtoffers schatten dus in dat ze wel angstig zouden zijn na een dergelijk delict als in de casus is 

beschreven. Woede wordt gemiddeld beoordeeld met 4.09 (SD=0.76).  

Over de factoren angst en woede is nog een factoranalyse en een betrouwbaarheidsanalyse gedaan. 

De factoranalyse wordt gedaan over het totaal aantal respondenten. Uit de analyse bleek dat twee 

verschillende componenten 65,93% van variantie verklaren. Component 1 met een totaalscore van 

2.98, bepaald 42,59% van de variantie. Component 2 heeft een totaalscore van 1.63 en bepaald met 

23.34% de variantie. Met deze cijfers kan aangenomen worden dat de vragenlijst twee sterke 

componenten bevat. De items die over angst gaan, scoren positief op component 1 (alle 

factorladingen >0.73) en negatief op component 2 (alle factorladingen tussen -0.30 en -0.44). Bij 

component 2 waren de factorladingen minder overtuigend. De drie items over woede scoorde hoger 

op component 2 (alle factorladingen >0.36, waarvan 2 van de 3 items hun factorladingen >0.76). Op 

component 1 hadden de drie items over woede ook een positieve factorlading (deze viel tussen 0.36 

en 0.45). Het item ‘ervaart u meer woede in uw leven dan ervoor’ heeft een hogere factorlading 

(0.45) op component 1 dan op component 2 (0.36). Dit item blijkt echter een lading van 0.33 op de 

variantie te hebben.  

Om te controleren of de groepen apart anders scoren, werden de twee groepen (slachtoffers en 

potentiële slachtoffers) ook los geanalyseerd. Op deze manier kon gekeken worden of het wel of niet 

mee maken van een delict, van invloed is op het invullen van de angst en woede items. Allereerst 

wordt de groep potentiële slachtoffers besproken. Uit de factor analyse blijkt dat twee componenten 

66.89% van de variantie verklaren. Component 1 heeft een totaalscore van 3.11, en verklaart 44.44% 

van de variantie. Component 2 heeft een totaalscore van 1.57 en verklaart 22.45% van de variantie. 

De items die angst beschrijven laden hoog op component 1 (alle factorladingen >0.77) en negatief op 

component 2 (alle factorladingen tussen -0.55 en -0.34). De factorladingen zijn hoger dan op de 

totaalgroep. Er is ook gekeken naar de items die woede beschrijven. Deze items laden hoog op 

component 2 (alle factorladingen >0.52), ze laden lager op factor 1 (alle factorladingen tussen 0.39 

en 0.53). Op component 2 scoren de items die woede beschrijven lager in de slachtoffer groep dan 

op de totaalgroep. Het item wat afweek in de vorige analyse, valt nu wel duidelijker in factor 2 

(factorlading 0.52). De variantie van dit item is nu ook hoger (0.42).  

Tot slot wordt de factor analyse nogmaals uitgevoerd voor de groep slachtoffers. Uit de analyse bleek 

dat 95.86% van de variantie wordt verklaard door 3 componenten. Component 1 scoort een 

totaalscore van 2.91 en verklaart 41.63% van de variantie. Component 2 scoort een totaalscore van 

2.39 en verklaart 34.20% van de variantie. Tot slot scoort component 3 een totaalscore van 1.40 en 

verklaart 20.03% van de variantie. Op component 1 laden alle items hoog (factorladingen >0.66) 

behalve het item, ‘na het incident ben ik bang voor de dader’, die laadt negatief met factor -0.16. op 

component 2 laden de items; ‘na het incident ben ik bang voor de dader’, ‘na het incident ervaar ik 

meer angst in mijn leven’ en ‘na het incident ervaar ik meer woede dan daarvoor’, hoog genoeg en 

positief (factorladingen >0.42). De items; ‘na het incident ervaar ik woede richting de dader’ en ‘ik 

wordt boos als ik terug denk aan het incident’ laden negatief (factorladingen >-0.56). De andere 

items laden te laag op component 2 (factorladingen <0.26). Op component 3 laden de items; ‘Na het 

incident ervaar ik woede richting de dader’ en ‘na het incident ervaar ik meer woede in mijn leven 
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dan daarvoor’ positief en hoog genoeg op het component (factorladingen >0.45). Het item ‘na het 

incident ervaar ik angst als ik aan de dader denk’ laad hoog negatief op component 3 (factorlading -

0.81). De overige factor laden positief en negatief te laag op component 3 (factorladingen <-0.12 en 

factorladingen <0.11). De spreiding en ladingen zijn heel anders dan voorgaande analyses. Dit komt 

hoogst waarschijnlijk doordat de groep veel te klein is. Hierdoor is de variantie veel groter. De groep 

lijkt niet erg te storen op het totaal, want er kwamen maar twee componenten uit bij voorgaande 

analyse en de ladingen varieerde maar een beetje. Omdat een grote groep, vaak meer valide is, 

wordt alleen de totaalgroep gebruikt voor de analyse van de items op de afhankelijke variabelen. Om 

de factoren betrouwbaarder te maken wordt het item ‘ik ervaar meer woede in mijn leven dan voor 

het incident’ verwijderd, omdat dit item op beide factoren laad. Door deze analyses komen we op 2 

componenten die als factoren kunnen worden aangezien.  

Het component waaronder alle angst items vallen (α=0.84), wordt angst genoemd. En het 

component waaronder alle woede items vallen, is inclusief het item ‘ik ervaar meer woede in mijn 

leven, dan voor het incident’ (α=0.63), zonder dat item (α=0.74). Dit bevestigt ons gevoel en geeft 

ons genoeg reden om dat item te verwijderen. De twee items die overblijven worden de factor 

‘woede’ genoemd.  

 

2.3.2. Afhankelijke variabelen 

De afhankelijke variabelen van de vragenlijst zijn; ervaring, het wel of niet hebben meegemaakt van 

een delict en de mate van voorkeur voor een bemiddelingsvorm. De ervaring wordt gefilterd doordat 

respondenten kiezen voor een van de 2 vragenlijsten op basis van hun ervaring. Ze kiezen voor de 

slachtoffer vragenlijst als ze een delict hebben meegemaakt en voor de potentiële slachtoffer 

vragenlijst als ze geen delict hebben meegemaakt. Zoals eerder genoemd hebben er 5 slachtoffers 

meegedaan en 32 potentiële slachtoffers. De mate van voorkeur voor een bepaalde 

bemiddelingsvorm wordt gemeten met behulp van een likert schaal. Per bemiddelingsvorm wordt 

gevraagd in hoeverre een persoon de vorm zou kiezen. De likert schaal loopt als volgt; 1 helemaal 

niet, 2 waarschijnlijk niet, 3 neutraal, 4 waarschijnlijk wel, 5 helemaal wel. Na de meting met de 

schaal kunnen mensen nog aangeven waarom ze de waardering geven en welke voordelen en 

bezwaren ze zien per bemiddelingsvorm. De bemiddelingsvormen die gemeten worden, zijn: face-to-

face contact, e-mail/brief sturen, pendelbemiddeling, videobellen en chatten. Per bemiddelingsvorm 

werd eerst aan de respondent uitgelegd wat de vorm inhoudt en hoe de bemiddeling met die vorm 

in zijn werk gaat. De vormen blijken als volgt beoordeeld te worden door alle respondenten (37); 

Face-to-face contact scoort gemiddeld 3.35 (SD = 1.27), brief/e-mail scoort gemiddeld 2.97 (SD = 

1.32), videobellen scoort gemiddeld 2.65 (SD = 1.23), pendelbemiddeling scoort gemiddeld 2.27 (SD = 

0.93) en chatten scoort gemiddeld 2.03 (SD = 1.04). De beoordeling van de vijf bemiddelingsvormen 

is ook nog apart gedaan voor de 5 slachtoffers. De verdeling ziet er dan als volgt uit; brief/e-mail 

scoort gemiddeld 3.8 (SD = 1.64), face-to-face contact scoort gemiddeld 3.0 (SD = 1.0), 

pendelbemiddeling scoort gemiddeld 2.6 (SD = 1.14), chatten scoort gemiddeld 1.8 (SD = 1.3) en 

videobellen scoort gemiddeld 1.6 (SD = 0.89). De slachtoffers verschillen van mening met de 

potentiële slachtoffers. Echter zijn de slachtoffers met een zodanig klein aantal dat daar in de 

verdere analyses geen rekening mee gehouden wordt, doordat het kleine aantal voor een lage 

betrouwbaarheid zorgt. In de verdere analyse zal dus gekeken worden naar het totaal aantal 

respondenten.  
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2.3.3. Procedure 

Allereerst ontvangen eventuele respondenten een e-mail met de vraag of ze mee willen doen aan 

een onderzoek met betrekking tot verschillende vormen van bemiddeling. In die e-mail staan twee 

links. Een voor slachtoffers en een voor potentiële slachtoffers. In de e-mail wordt uitgelegd dat de 

slachtoffers wordt gevraagd even terug te denken aan het delict. Dit wordt expres genoemd, zodat 

de deelnemer de kans krijgt erover na te denken of hij of zij dat wil en niet ongevraagd 

geconfronteerd wordt met nadenken over het delict. Via de website thesistools.com hebben 

respondenten de mogelijkheid de vragenlijst in te vullen. Met behulp van SPSS wordt gekeken naar 

de kwantitatieve cijfers met betrekking tot welke bemiddelingsvorm de hoogste voorkeur heeft en of 

er verschil is tussen de verschillende groepen. Ook wordt er gekeken of de mate van angst en woede 

van invloed is op de waardering voor de communicatiemiddelen. Dit wordt ook onderling vergeleken 

tussen slachtoffers en potentiële slachtoffers. Met behulp van kwalitatieve technieken wordt 

gekeken welke redenen men heeft bij het kiezen van een bemiddelingsvorm. Uit de antwoorden van 

de respondenten worden categorieën gefilterd van meest voorkomende voordelen en bezwaren, om 

voor een bemiddelingsvorm te kiezen. Die categorieën worden tot slot nog tussen de twee 

doelgroepen vergeleken. Zo kan gekeken worden of de keuze anders is voor slachtoffers en 

potentiële slachtoffers. 
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Het resultatendeel bestaat uit twee delen. Allereerst worden de resultaten van het 

literatuuronderzoek besproken, daarna de resultaten van de exploratieve vragenlijst.  

3.1. Literatuuronderzoek 
In dit literatuuronderzoek wordt allereerst gekeken naar de verschillen tussen communicatievormen. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen synchroon en asynchroon. Dit onderscheid heeft betrekking op 

tijd. Als een zender gebruik maakt van een synchrone vorm van communicatie, kan de ontvanger 

direct reageren. Bij asynchroon contact zit er een vertraging in de kans om te kunnen reageren 

(Dietz-Uhler & Bisschop-Clark, 2001). Daarnaast worden de online communicatievormen; e-mail, chat 

en videobellen uiteengezet. Er wordt gekeken in hoeverre deze vormen van communicatie geschikt 

zouden zijn voor bemiddeling. Verder worden de verschillende vormen van communicatie bekeken 

aan de hand van drie theorieën. De media-richness theorie, de uncertainty reduction theorie en het 

hyperpersonal perspective. De media-richness theorie richt zich op de hoeveelheid cues die door een 

communicatievorm verstuurd kunnen worden. De hoeveelheid cues heeft invloed op het overkomen 

van een boodschap met emotionele inhoud. (Sheffield, 1995). Ook zijn cues van belang bij het 

inschatten van de ontvanger en het opbouwen van vertrouwen bij het maken van beslissingen 

(Sheffield, 2005). De uncertainty reduction theorie stelt dat communiceren van belang is voor het 

inschatten van de meningen van de gesprekspartner. Door te praten en waar te nemen wordt de 

gesprekspartner ingeschat en reduceert dit onzekerheid tegenover de gesprekspartner (Lea & Pears, 

1995). Dit kan op een passieve, actieve of interactieve manier (Lea & Pears, 1995). Tot slot richt het 

hyperpersonal perspective zich meer op het vormen van intieme relaties via online 

communicatievormen. Doordat sommige sociale cues missen, vult de ontvanger het beeld van de 

zender verder zelf in. Dit kan positiever zijn dan het beeld dat afgegeven wordt, verder kan de zender 

ook een positiever beeld afgeven doordat er sociale cues missen (Tidwell, Walther, 2002). Dit zou 

een van de reden kunnen zijn voor het ontstaan van sterke banden via deze online 

communicatievormen. Tot slot worden de offline communicatievormen, die in de inleiding 

uiteengezet zijn en de online communicatievormen via bovenstaande theorieën onderling vergeleken 

en worden conclusies getrokken over de mogelijke effecten van de online communicatiemiddelen 

wanneer die worden ingezet voor slachtoffer-daderbemiddeling. 

 

3.1.1. Onderscheid tussen communicatievormen 

Allereerst wordt hieronder het algemene onderscheid van synchrone en asynchrone 

communicatievormen uiteengezet. Daarna volgt de media-richness theorie. Beide constructen zijn 

toepasbaar op offline en online communicatievormen. Het onderscheid tussen synchroon en 

asynchroon heeft betrekking op tijd en de media-richness theorie heeft betrekking op het 

overbrengen van de inhoud van een communicatievorm. Tot slot wordt nog beargumenteerd 

waarom de media-richness theorie ook toepasbaar zou kunnen zijn op bemiddeling. 
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3.1.1.2. Synchroon en asynchroon 

Online en offline communicatievormen kunnen zeer uiteenlopen. Een belangrijk onderscheid dat 

gemaakt kan worden is een onderscheid in tijd. Kan men het bericht direct ontvangen en direct 

reageren, of zit daar tijd tussen. Daarnaast kan er onderscheid gemaakt worden tussen de 

hoeveelheid cues die een offline of online communicatievorm kan verzenden. 

 

Het eerste onderscheid wordt gemaakt door middel van de volgende termen: 

 Synchrone communicatie is communicatie die plaatsvindt op hetzelfde moment, zonder 

vertraging. Dit geeft beide partijen direct de kans om op elkaar te reageren (Dietz-Uhler & 

Bisschop-Clark, 2001). Voorbeelden hiervan zijn: een face-to-face gesprek, (video)bellen en 

chatten.  

 

 Asynchrone communicatie vindt niet plaats op hetzelfde moment, partijen kunnen via deze 

vorm niet direct op elkaar reageren (Dietz-Uhler & Bisschop-Clark, 2001). Voorbeelden van 

asynchrone communicatie zijn: e-mail, een brief en pendelen. 

Het onderscheid tussen synchroon en asynchroon wordt in de Nederlandse literatuur ook gemaakt, 

maar dan noemt men het direct of indirect contact. Waarbij synchrone communicatie direct is en 

asynchrone communicatie indirect is. Bij het onderscheid tussen asynchroon en synchroon lopen 

offline en online communicatievormen door elkaar heen. Het sturen van een e-mail of een brief valt 

beide onder asynchroon. De vraag is in hoeverre de effecten bij bemiddeling op angst en woede 

onder slachtoffers ook afhankelijk zijn van het onderscheid tussen synchroon en asynchroon 

communiceren. Niet direct kunnen reageren, blijkt zijn voordelen en zijn nadelen te hebben, hier 

komen we later verder op terug. 

 

3.1.1.3. de media-richness theorie 

Naast een verschil in tijd, is er ook een verschil in de verandering van inzicht die een 

communicatiemiddel teweeg kan brengen (Berger, Webster, Ridgeway, and Rosenholtz, 1986). Dit 

wordt beschreven in de media-richness theorie. Deze theorie stelt dat er vier aspecten van belang 

zijn voor het zenden van sociale en emotionele inhoud via een communicatiemiddel (Sheffield, 

1995). Op welke manier deze aspecten van belang zijn, wordt hieronder verder uitgelegd. 

(1) Meerdere informatie cues tegelijkertijd kunnen sturen, (2) het individu persoonlijk 

aanspreken (3) Het geven en ontvangen van directe feedback en 4) mogelijkheid natuurlijke 

taal te gebruiken (Lengel & Daft 1988). 

Punt een en twee zijn sterk aan elkaar verwant. Als een persoon meerdere cues kan versturen, non-

verbaal en verbaal, komt dit meer persoonlijk over dan wanneer dit niet kan. Bijvoorbeeld de zin: 

‘dan zien we elkaar om 6 uur’, kan zakelijk overkomen via de e-mail, terwijl het met een bepaalde 

intonatie face-to-face, enthousiast en persoonlijker over kan komen. Punt drie, het geven van directe 

feedback, hangt samen met het onderscheid hiervoor gemaakt tussen synchroon en asynchroon. 

Synchrone communicatie leent zich voor directe feedback, omdat er direct gereageerd kan worden 

op de zender. Asynchrone communicatie is niet geschikt omdat er tijd zit tussen het ontvangen en 

het kunnen reageren op een boodschap. Tot slot wordt met mogelijkheid natuurlijke taal te 
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gebruiken, bedoeld dat men direct kan communiceren en geen symbolen nodig heeft om zichzelf tot 

uiting te brengen. Bijvoorbeeld via letters in een brief, of plaatjes of getallen (Daft, Lengel, & Trevino, 

1987). Bij dit punt wordt face-to-face contact hoger beoordeeld, omdat daarbij geen vertaling nodig 

is, en bij e-mail bijvoorbeeld wel. Daar wordt een vertaalslag gemaakt van de letters naar de 

betekenis. Het spreken van een andere taal valt hier echter niet onder. Dit is een extern probleem. 

Beide spreken wel, maar hebben een andere taal geleerd. Dit is niet aan de vorm van communicatie 

te wijten is. Dit valt dus niet onder het punt: ‘de mogelijkheid natuurlijke taal te gebruiken’.

 

Figuur 1: media-richness model (Reichwald et. al, 1998: 57) 

 

Des te meer van de bovenstaande kenmerken bereikt kunnen worden via een communicatiemiddel, 

des te sterker het medium is. Dit is volgens Lengel en Draft (1988) vooral van belang bij niet-routine 

taken. In figuur 1 is een hiërarchie van communicatiemiddelen te zien. Waarbij face-to-face contact 

bovenaan staat, omdat dit middel het meest aan de vier punten voldoet. Aan de hand van deze 

theorie zou gesteld kunnen worden dat synchrone communicatie zorgt voor een sterker 

communicatiemiddel, omdat er dan directe feedback gegeven kan worden. Volgens Sheffield (2005) 

is media rijkheid van belang bij overleg, want het vergroot de perceptie van de persoon tegenover je 

in het inschatten van vertrouwen of dominantie, en draagt op die manier bij aan conflict resolutie. 

De media-richness theorie vindt nog niet veel empirische ondersteuning wanneer er ook computer-

mediated communication wordt gebruikt (Kahai & Cooper, 2003). Een reden hiervoor kan zijn dat de 

media-richness theorie voornamelijk getest is op keuze van de communicatiemiddel en helemaal niet 

op gebruik van het communicatiemiddel (Dennis & Kinney, 1998). Kahai en Cooper (2003) hebben 

wel onderzoek gedaan naar het gebruik van computer-mediated communication bij bedrijven en 

hebben empirisch bewijs gevonden voor de media-richness theorie met betrekking tot computer-

mediated communication. Voornamelijk het onderdeel sturen van meerdere cues en het geven van 

directe feedback, waren belang bij bedrijven en zorgde voor onderscheid tussen de effecten van de 

communicatiemiddelen op het oplossen van conflicten (Kahai en Cooper 2003). Het model is 

ontstaan met oog op communicatie binnen bedrijven. Het onderscheid tussen videobellen en face-

to-face contact met betrekking tot het sturen van cues, is in dit onderzoek echter niet onder de loep 

genomen. Over dit verschil kan met betrekking tot de theorie op dit moment weinig gezegd worden. 
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Te verwachten is dat het waarnemen van de hele persoon, van invloed is op communiceren. En 

verder kan de verbinding via videobellen zorgen voor een lichte vertraging, dit zou misschien ook 

effect kunnen hebben. Hierover wordt verderop dieper op in gegaan.  

 

Toepassing op slachtoffer-daderbemiddeling 

De media-richness theorie is in onderzoek in het bijzonder toegepast op effectiviteit voor managers 

in het bedrijfsleven (Kahai & Cooper, 2003). Er zijn ook argumenten om te veronderstellen dat de 

media-richness theorie ook toepasbaar is op bemiddeling. Ten eerste is bemiddeling ook een niet-

routine taak, volgens Lengel en Draft (1988) is het belang van de sterkte van een medium vooral 

aangetoond bij niet-routine taken. Routine taken kosten weinig moeite en zijn al vaak uitgevoerd, 

daar valt bemiddeling niet onder omdat dat incidenteel is en emotioneel veel moeite kost. Daarom 

zouden meerdere cues ook bij bemiddelingsgesprekken van belang kunnen zijn. Ten tweede is het 

inschatten van de andere partij voor de slachtoffer van belang bij reductie van angst. De vorm van 

cognitieve gedragstherapie die vergeleken wordt met bemiddeling, stelt dat het ervaren van de 

stimulus op een positieve manier voor reductie van angst zorgt (Sherman et. al. 2005). Het is van 

belang om zoveel mogelijk cues van de dader te ontvangen, verbaal en non-verbaal. In de media-

richness theorie worden de communicatievormen die de meeste cues verzenden het hoogst 

beoordeeld, omdat ze het sterkst zijn in verzenden van sociaal en emotionele boodschappen 

(Sheffield, 1995). Vooral emotionele boodschappen worden verstuurd via bemiddeling. 

 

3.1.2. Online communicatievormen 

In de literatuur worden online communicatievormen ook wel computer-mediated communication 

genoemd. In dit onderzoek wordt gericht op de volgende online communicatievormen: videobellen, 

chatten en e-mails versturen. De verschillende vormen worden vergeleken aan de hand van de 

media-richness theorie en andere theorieën die zich richten op het verzenden van cues. Er is, voor 

zover we konden achterhalen, nooit gebruik gemaakt van online communicatievormen bij 

slachtoffer-daderbemiddeling. Daarom kunnen er geen harde conclusies getrokken worden uit 

onderstaande onderzoeken. Toch wordt er geprobeerd zoveel mogelijk voorspellingen te doen aan 

de hand van literatuur uit andere vakgebieden. 

 

3.1.2.1. Videobellen 

Videobellen is een vorm van synchrone communicatie. Via een webcam en microfoon kan men 

elkaar direct horen en zien. Deze vorm van online communicatie lijkt het meest op face-to-face 

contact. Als we naar dit communicatiemiddel kijken via de media-richness theorie, wordt het als een 

van de sterkste middelen beoordeeld. Dit komt doordat er via videobellen directe feedback gegeven 

kan worden, meerdere cues verzonden kunnen worden, de persoon vrij direct aan gesproken wordt 

door het kunnen zien en horen van de gesprekspartner en tot slot wordt de communicatie op een 

natuurlijke manier gevoerd, zonder tekens (Lengel en Daft, 1988; zoals te zien is in figuur 1). Uit 

onderzoek van Zebel (2012) is een effect geconstateerd van een reductie van angst en woede, bij 

gebruik van face-to-face bemiddeling. In die zin zou het aan te raden zijn om videobellen zo dicht 

mogelijk bij face-to-face contact in de buurt te krijgen, zodat de kans op effect het grootst is. Als 

hetzelfde effect behaald zou kunnen worden met videobellen als via face-to-face contact, kunnen 
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mensen die elkaar niet in het echt te durven zien met elkaar videobellen. Hieronder wordt eerst 

besproken op welke manier videobellen een sterkere communicatievorm is dan andere vormen van 

online communicatie. Daarna wordt besproken op welke manier videobellen al op face-to-face 

contact lijkt en wat er gedaan kan worden om het meer te laten lijken. Tot slot wordt aangegeven 

welke effecten verwacht worden aan de hand van de literatuur, met betrekking tot bemiddeling. 

Uit onderzoek van Wei en Wai-Tat (2012) blijkt dat video bellen met betrekking tot het oplossen van 

conflicten, tot betere beslissingen leidt dan geschreven online communicatie en audio communicatie, 

als de kans op conflict groot is en het vinden van een oplossing lastig is. Er worden dan oplossingen 

gekozen die voor beide partijen goed zijn. Dit sluit aan bij de voorspellingen van de media-richness 

theorie, te zien in figuur 1. De vraag blijft in hoeverre het oplossen van conflicten overeenkomt met 

bemiddeling. Aan de ene kant lijkt het overeen te komen. Via bemiddeling willen slachtoffer en dader 

het conflict achter zich laten, door gevoelens uit te spreken. Ook spelen bij conflicten en delicten 

emoties een belangrijke rol. Bij een delict heb je echter altijd te maken met scheven verhoudingen, 

waarbij de dader boven het slachtoffer staat, doordat hij de daad gepleegd heeft. Bij een conflict kan 

de verhouding tussen beide partijen meer gelijk liggen. Uit het onderzoek van Wei en Wai-Tat (2012), 

blijkt echter dat videobellen beter werkt, bij het oplossen van conflicten, dan audio of geschreven 

communicatie als de kans op conflict groot is. De kans op conflict kan bij bemiddeling ook aanwezig 

zijn. Veel slachtoffers ervaren woede richting de dader, omdat zij zich respectloos behandeld voelen 

(e.g., Daly 2004; Pemberton, 2007). Deze woede kan afnemen doordat er oprecht excuses wordt 

aangeboden (Miller, 2001). Het zou kunnen dat woede alleen maar sterker wordt als slachtoffers het 

gevoel hebben dat ze nog steeds niet respectvol behandeld worden of het excuus wat gemaakt 

wordt, niet gemeend is. De kans op conflict is dan aanwezig. In die gevallen lijkt videobellen een 

beter communicatiemiddel dan geschreven online communicatie of gesproken online communicatie. 

Van tevoren worden beide partijen gescreend, om de kans op conflict zo veel mogelijk te vermijden. 

Als men verwacht dat de bemiddeling eerder een negatieve uitwerking zal hebben, wordt 

bemiddeling niet uitgevoerd bij Stichting Slachtoffer in Beeld. Een negatief effect zou kunnen zijn dat 

het slachtoffer wraak plant als hij of zij met de dader om de tafel zou zitten. 

 

 

Videobellen in vergelijking tot face-to-face contact 

Videobellen kan op een aantal manieren vergeleken worden met face-to-face contact.  

  Ten eerste blijk uit de media-richness theorie dat het versturen van non-verbale cues een van 

de factoren is voor bepaling van de sterkte van het communicatiemiddel (Lengel en Daft, 1988 ). Om 

via videobellen die cues zo goed mogelijk te verzenden, zodat het vergelijkbaar is met face-to-face 

communicatie, is het van belang het oogcontact en de lichaamshouding goed in beeld te krijgen. 

Vaak wordt alleen het gezicht via videobellen laten zien. Hierdoor missen non-verbale cues, zoals 

lichaamshouding. Om meer overeen te komen met face-to-face contact is dit ook een belangrijke cue 

om te versturen naar de gesprekspartner. Uit onderzoek van Chen (2006) blijkt dat er verschillende 

staarfouten gemaakt worden bij gebruik van videobellen. Een van die fouten is de neerwaartse 

staarfout. Hierbij wordt de camera boven de persoon geplaatst, waardoor de persoon anders 

ontvangen wordt, omdat je hem of haar niet recht in de ogen kan kijken. Met de nieuwste 

technieken kan de staarfout voorkomen worden, waardoor videobellen nog meer gaat lijken op face-

to-face contact en daardoor de kans op dezelfde effecten bij bemiddeling worden vergroot. Dit kan 
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door de positie van de camera en profil te plaatsen, zodat de neerwaartse staarfout kan worden 

voorkomen. Zo krijgen beide partijen het gevoel tegenover elkaar te zitten en elkaar aan te kijken. 

Verder blijkt dat het van belang is het hele bovenlichaam in beeld te brengen via videobellen. De 

manier van bewegen en lichaamshouding worden op die manier veel beter in kaart gebracht, 

waardoor videobellen nog meer op face-to-face contact lijkt (Nguyen & Canny, 2009). 

  Ten tweede kan fluency een reden zijn waardoor videobellen en face-to-face contact van 

elkaar kan verschillen. Door vertragingen en haperingen in het videobellen zou er een probleem met 

de fluency kunnen ontstaan. Die vertragingen en haperingen zouden kunnen komen door de 

internetverbindingen of andere technische redenen. Fluency is het Nederlands vertaald ook wel 

vloeiend verloop. Een vloeiend gesprek is een harmonieuze vorm van informatie uitwisselen door 

een vloeiende uitwisseling van informatie (Chapple, 1970). Een vloeiend verloop in het gesprek zorg 

voor het ervaren van positieve emoties (Haidt, Seder, & Kesebir, 2008). Fluency in een gesprek 

vervult vier sociale behoeftes: allereerst zorgt meerdere malen communicatie over en weer voor een 

vloeiender verloop van het gesprek, dit versterkt de inter-persoonlijke band (Rabinowitz, 2008). Ten 

tweede gaan mensen hun gedrag ook afstemmen op elkaar, dit vergroot het gevoel van eenheid en 

de verstandshouding (Lakens, 2010). Ten derde zorgt een vloeiender verloop in het gesprek voor een 

positievere sfeer en een verlaging van de kans op een ongemakkelijke stilte (Burgoon & Saine, 1978). 

Tot slot zorgt het praten op hetzelfde moment en het afmaken van elkaars zinnen voor een gevoel 

van overeenstemming (Edwards & Middleton, 1986). Dit zorgt voor een positief affect. Anderzijds 

kan er ook een onderbreking in fluency zijn. Uit onderzoek blijkt dat een onderbreking wordt ervaren 

als een signaal voor confrontatie en het niet eens zijn (Piazza, 2006). Verder kan een onderbreking 

ook het gevoel geven van het sociaal buiten sluiten van mensen. Dit kan zorgen voor het ervaren van 

negatieve emoties (Williams, 2001).Uit een onderzoek van Koudenburg, Postmes en Gordijn (2010) 

blijkt ook dat fluency een gevoel geeft van erbij horen en positieve emoties te weeg brengt, terwijl 

een onderbreking in het gesprek zorgt voor negatieve emoties. Dus door een slechte 

internetverbinding kunnen haperingen van invloed zijn op het gevoel wat de beide partijen hebben 

bij het gesprek. Zo kunnen veel haperingen voor de literatuur voor negatieve emoties zorgen. Deze 

haperingen zijn echter anders dan het stilvallen van een gesprek, maar zouden hetzelfde ervaren 

kunnen worden. Hierdoor zou videobellen nadeliger kunnen zijn dan een face-to-face gesprek, als 

bemiddelingsvorm. 

  Ten derde stelt de social presence theorie, ook wel sociale aanwezigheidstheorie dat de mate 

van verzenden van inter-persoonlijke cues via een medium, bepaalt in hoeverre het medium in de 

buurt komt van face-to-face communicatie (Ferran & Watts 2008). Videobellen biedt de mogelijkheid 

tot versturen van stemgeluid en gezichten, dit zijn meer vormen van inter-persoonlijk contact dan 

een e-mail, waarbij slechts de schrijfstijl van iemand karakteristiek is. Sociale taken, zoals het 

oplossen van conflicten, maken meer gebruik van de informatie van sociale aanwezigheid, dan niet-

sociale taken zoals het maken van keuzes (Ferran & Watts 2008). Bemiddeling valt ook onder sociale 

taken en zou waarschijnlijk ook afhankelijk zijn van de sociale aanwezigheidstheorie. 

  Tot slot kan videobellen vergeleken worden met een speciale vorm blootstelling therapie, 

een vorm van cognitieve gedragstherapie. Zoals eerder gezegd, wordt reductie van angst via face-to-

face contact veroorzaakt door blootstelling. Via bemiddeling wordt het slachtoffer op een veilige 

manier aan de dader blootgesteld aan een situatie die eerder voor een traumatische ervaring zorgde. 

Door een nieuwe positieve ervaring op te doen, wordt de associatie met het trauma gereduceerd. Op 

deze manier kan angst ook reduceren (Zebel 2012, Sherman et. al., 2005). Sinds een aantal jaar is er 

een nieuw vorm van blootstelling therapie ontwikkeld. Blootstelling met behulp van virtual reality. 
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Virtual reality is het creëren van een virtuele omgeving die exact lijkt op de situatie waarin de patiënt 

angst ervaart. Die omgeving wordt gecreëerd via plaatjes, schermen en sensorische input 

(Emmelkamp, Krijn, Hulschbosch, de Vries, Schuemie & van der Mast, 2002) . Zo krijgt de patiënt het 

gevoel zich in de angstige omgeving te bevinden, terwijl dat niet zo is. Het voordeel van deze vorm 

van blootstelling is dat het goedkoper is en dat mensen die te bang zijn om hun angst in het echt aan 

te gaan, dit op deze manier kunnen doen. Uit onderzoek van Emmelkamp en collega’s (2002) blijkt 

dat blootstelling in real-life of blootstelling via virtual reality, even effectief is. Blootstelling via virtual 

reality is te vergelijken met videobellen. Via videobellen kan het slachtoffer dezelfde cues ontvangen 

als via face-to-face contact, mits de video op de juiste manier is ingesteld (Nguyen & Canny, 2009). 

Dit kan zonder dat men elkaar in het echt hoeft te ontmoeten. Dit zou bij bemiddeling geschikt 

kunnen zijn voor slachtoffers die face-to-face contact te spannend vinden, maar wel in gesprek 

zouden willen met de dader. Doordat uit onderzoek naar blootstellingtherapie blijkt dat beide 

vormen even effectief zijn, zou men kunnen verwachten dat de effecten bij face-to-face bemiddeling 

en videobellen ook vergelijkbaar zijn. 

 

3.1.2.2. Chat en e-mail 

Chatten is een online communicatievorm waarmee kleine privé berichten verstuurd kunnen worden 

(Dolev-Cohen & Barak, 2012). Chatten is een synchrone vorm van communicatie. Er worden steeds 

meer manieren van chatten aangeboden. Via sociale media als Hyves en Facebook is het mogelijk om 

te chatten, via Skype en ook via datingsites. Behalve via de computer, kan men ook via andere online 

apparaten met elkaar chatten. Bijvoorbeeld met een telefoon kan men berichten versturen waar 

direct op geantwoord kan worden, door middel van een sms of Whatt’sapp. Omdat het mogelijk is 

direct te antwoorden en men kan zien of het bericht gelezen is, is dit ook een vorm van chatten. Al 

deze verschillende methoden van chat sluiten goed aan bij jongeren, omdat zij zijn opgegroeid met 

deze online media en mobiele telefoons en veel tijd besteden aan chatten via deze middelen. Uit 

onderzoek in Amerika blijkt dat 62% van de adolescenten gebruik maakt van chatten en 32% zelfs 

dagelijks (Lenhart, Ling, Campbell, & Purcell, 2010). 

E-mail daarentegen is een asynchrone vorm van communicatie. Direct reageren is daardoor niet 

mogelijk. Dit maakt chatten meer gefocust dan e-mailen. Een meer gefocuste communicatie blijkt 

intimiteit aan te moedigen en een gevoel van anonimiteit, wat zorgt voor een snellere self-exposure 

aan de gesprekspartner(Dolev-Cohen & Barak, 2012). Self-exposure is vertaald zelfonthulling. Het 

onthullen van hoe iemand is als persoon en waar iemand mee zit. Dit sluit goed aan bij bemiddeling. 

Daarbij laten slachtoffer en dader ook een gevoelig deel van zichzelf zien. Door bijvoorbeeld als 

slachtoffer je angst te uiten, of als dader excuses te maken. 

Bij geschreven vormen van communicatie blijken echter de effectiviteit en de hoeveelheid informatie 

uitwisseling veel minder te zijn, dan bij audio of visuele vormen van communicatie (Morris, Nadler, 

Kurtzberg, 2002). Ook de non-verbale vormen van communicatie zoals stemgeluid en 

gezichtsuitdrukkingen kunnen niet direct vertaald worden via chat en e-mail (Siegel, Dubrovsky, 

Kiesler, & al., 1986). Zoals eerder al genoemd, sluit dit aan bij de media-richness theorie en is dit de 

reden dat geschreven communicatie vormen als minder sterke vormen van communicatie worden 

gezien (zie figuur 1). 

Geschreven communicatievormen, online of offline, hebben verschillende therapeutische aspecten. 

Bij chatten, het versturen van een e-mail of brief, richt men zich op zichzelf, het herorganiseren van 

gedachten en gevoelens om ze zo goed mogelijk te uiten (Wright, 2002). Volgens Lago (2004) ligt de 
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therapeutische waarden van schrijven in het volgende: ‘Het ventileren van emotionele moeilijkheden, 

zelf reflectie, en zelf begrip bovendien zorgt het voor een minder enge manier waarop omgegaan kan 

worden met inter-persoonlijke conflicten.’ Het zorgt er dus voor meer orde en verminderen van 

emotionele lading. Dit is van belang bij bemiddeling. 

  Uit onderzoek van Valkenburg & Peter (2007), blijkt dat jongeren lastige privézaken liever via 

de chat bespreken dan face-to-face. Ze vinden het lastig om face-to-face te praten over hun 

persoonlijke problemen. Ze bespreken de privézaken waarschijnlijk liever via de chat, omdat ze hun 

gesprekspartner dan niet kunnen zien. Dit heeft impact op de gesprekspartner. Het blijkt dat het 

missen van visuele cues, in het bijzonder oogcontact, de invloed van uiterlijk en labelen verlaagd 

(Lapidot-Lefler & Barak, 2012). Het gevoel dat men anoniemer is en minder snel beoordeeld wordt 

kan het makkelijker maken om over privézaken te praten. 

Het missen van sociale cues sluit aan op twee theorieën. De sociale informatie proces theorie en de 

daaruit voortvloeiende hyperpersonal perspective. Mensen worden niet beoordeeld op uiterlijk, non-

verbale communicatie, maar wel op de inhoud van wat de gesprekspartner zegt en de schrijfstijl. 

(Dolev-Cohen & Barak, 2012) Vaak durft men zichzelf meer te laten zien en worden emotie en gedrag 

minder onderdrukt (Suler, 2004). Hier komen we later nog op terug. 

  Tot slot blijkt uit onderzoek van Dolev-Cohen en Barak (2012) dat jongeren die chatten met 

hun vrienden reductie van negatieve emoties ervaren en verhoging van het welzijn. Dit is echter bij 

chatten met vrienden. De vraag is in hoeverre die reductie plaatsvindt tussen dader en slachtoffer, 

als ze chatten gebruiken als communicatiemiddel bij bemiddeling. De band die slachtoffer en dader 

hebben in het kader van bemiddeling is waarschijnlijk niet zo sterk en positief als bij vriendschappen 

tussen jongeren. Het is echter wel het geval dat bemiddeling de mogelijkheid biedt voor het 

slachtoffer om negatieve emoties te uiten. Als hier door de dader op de juiste manier op wordt 

gereageerd, bijvoorbeeld door oprecht excuses aan te bieden (Zebel,2012), kan dit wel leiden tot 

reductie van negatieve emoties en ervaren van verhoging van het welzijn (Dolev-Cohen & Barak, 

2012). 

 

Theorieën over sociale cues 

Chatten en e-mail zijn communicatievormen waarbij een aantal sociale cues missen. Het effect van 

het missen van sociale cues wordt vanuit een aantal theorieën benaderd. Hieronder worden deze 

theorieën genoemd en bekeken in hoeverre dit van invloed is op het gebruik van het 

communicatiemiddel bij bemiddeling. 

In andere vakgebieden is onderzoek gedaan naar de online communicatievormen. In het bijzonder in 

het bedrijfsleven worden online communicatievormen als voordelig gezien, omdat via die vormen 

sociale cues missen, waardoor er op een meer rationele manier beslissingen gemaakt worden (Lea, 

O’Shea, Fung en Spears, 1992). Een voordeel van meer rationeel denken tijdens bemiddeling is dat 

angst bij het slachtoffer misschien reduceert omdat de sociale cues niet worden opgevangen, terwijl 

het slachtoffer wel zijn of haar vragen kwijt kan bij de dader om het voorgevallen delict een plek te 

geven. De vraag is of het mogelijk is om als slachtoffer en dader meer rationeel de bemiddeling in te 

gaan, omdat ze van tevoren al een beeld van elkaar hebben dat gekleurd is door emotie. Verder is 

het de vraag of via een communicatievorm zonder sociale cues wel het effect bereikt kan worden van 

deconditionering. Na onderzoek vermoedt Zebel (2012) dat het zien van bewegingen en uitingen en 

het non-verbaal tonen van berouw bij het aanbieden van excuus, hetgeen is wat angst reduceert. 
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Hieruit zou afgeleid kunnen worden dat deconditionering niet opgaat bij het missen van sociale cues. 

Tot slot kan men zich afvragen of bemiddeling wel overeenkomt met overleggen en beslissen. Bij 

beslissingen nemen hebben beide partijen een gezamenlijk doel, tot een oplossing komen. 

Bemiddeling heeft als doel het delict te kunnen verwerken. Wel wordt van tevoren door een 

bemiddelaar gepeild of het veilig is om in gesprek te gaan. Zodat er niet nog meer schade bij het 

slachtoffer kan worden veroorzaakt. Of dat het slachtoffer de dader schade aan kan doen, omdat hij 

of zij me wraakgevoelens rondloopt (Garsse, Pemberton & Weijers, 2011). Door de bemiddelaar 

kunnen slachtoffer en dader die te ver van elkaar af staan in hun doelen, niet met elkaar in gesprek 

gaan, en kan het in theorie niet op een escalatie uitlopen. Maar bemiddeling blijft meer emotioneel 

gekleurd dan beslissingen nemen in een bedrijf, omdat het veel persoonlijker is. 

Een ander effect dat wordt genoemd door het missen van sociale cues via computer-mediated 

communication is niet geïnhibeerd gedrag. Sproull en Kiesler (1986) stellen het volgende: beperkt 

zelfbewustzijn betreffende de huidige situatie en consequenties van gedrag en verminderde 

bezorgdheid over wat andere van je denken kan zorgen voor niet geïnhibeerd gedrag. Dit wordt in 

andere literatuur ook wel flaming genoemd. Voorbeelden van niet geïnhibeerd gedrag zijn 

onbeleefdheid en het tonen van negatieve emoties als bijvoorbeeld woede. Gedacht werd dat dit 

effect eerder werd gevonden bij synchrone communicatie, zonder sociale cues, hier is echter geen 

empirisch bewijs voor gevonden (Pesendorfen & Koeszeig,2012). 

Een effect hieraan verwant is conflictescalatie. De kans op conflictescalatie is groter doordat er 

zonder sociale cues meer kans is op misvattingen onderling (Friedman & Curral, 2004). Dit effect is 

gevonden bij het sturen van e-mail. En verder is de kans op escalatie groter als personen door het 

missen van cues niet geïnhibeerd gedrag gaan vertonen. 

Conflictescalatie en niet geïnhibeerd gedrag zijn beide een gevaar voor bemiddeling. Als de dader, 

door het missen van sociale cues zich bijvoorbeeld heel bot gedraagt tegenover het slachtoffer, zou 

dit ervoor kunnen zorgen dat de angst bij het slachtoffer alleen maar groter wordt. Een voorbeeld 

van een misvatting zou kunnen zijn dat het slachtoffer het excuus van de dader niet serieus neemt, 

omdat door het missen van stem intonatie, het slachtoffer het gevoel heeft dat de dader alleen maar 

excuses maakt om het goed te praten. Hierdoor zou conflict escalatie kunnen ontstaan bij 

bemiddeling. Dit geeft aan dat sociale cues van belang zijn voor bemiddeling. Maar ook de 

bemiddelaar is van belang in dit proces. De bemiddelaar kan van tevoren aan de dader duidelijk 

maken dat het slachtoffer angstig is en dat hij met een echt persoon te maken heeft. Een verkeerde 

reactie van de dader kan de angst alleen maar erger maken. Uitleg geven aan de dader, over de 

situatie van het slachtoffer, zou misschien het niet geïnhibeerde gedrag kunnen voorkomen. Want in 

de uitleg van Kiesler en Sproull (1986), is het niet kunnen overzien van de consequenties, een 

onderdeel van het niet geïnhibeerde gedrag. 

 

Een ander model dat gehanteerd wordt bij online communicatievormen is de sociale informatie 

proces theorie (Walther, 1992). Dit model richt zich op relationele communicatie. Via computer-

mediated communicatie ontbreken non-verbale cues, maar die worden voor een deel vervangen 

door de cues die via de computer-mediated communicatie wordt verstuurd, zoals schrijfstijl. Ook 

blijkt dat via online communicatievormen meer direct gedrag vertoond wordt, dan bij face-to-face 

contact. Er vond meer intimiteit plaats en onzekerheid werd makkelijker verminderd via online 

communicatievormen (Walther, 1995, 1992; Tidwell & Walther, 2002). 
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Een theorie die hieruit voortvloeit is de hyperpersonal perspective, ook wel hyperpersoonlijke 

perspectief. Dit perspectief richt zich in het bijzonder op intieme relaties. Het perspectief stelt dat de 

zender meer nadenkt over hoe hij zich presenteert, omdat de sociale cues missen, waardoor hij vaak 

een beter beeld van zichzelf afgeeft. De ontvanger wordt door de zender geïdealiseerd, doordat 

sociale cues missen en de persoon die zelf moet invullen. Het beeld dat gevormd wordt door invullen 

is vaak idealistischer dan de persoon in werkelijkheid is. Verder wordt er in tests via computer-

mediated communication diepere informatie gedeeld, juist door het missen van sociale cues en het 

invullen van aspecten van de persoon, blijkt uit tests (Tidwell, Walther, 2002). Uiteindelijk blijkt uit 

onderzoek, dat het hyperpersoonlijke perspectief iets te optimistisch was (Walther 2000), maar het 

verklaart het ontstaan van intieme relaties op internet. Het is echter de vraag in hoeverre het 

hyperpersoonlijke perspectief toepasbaar is op slachtoffer-daderbemiddeling. Het hyperpersonal 

perspective is van toepassing op mensen die elkaar verder niet kennen. Slachtoffer en dader hebben 

al een negatieve confrontatie met elkaar gehad, in het delict. Hierdoor zou het omgekeerde kunnen 

gebeuren. De dader zou juist negatiever kunnen worden in geschat, omdat het slachtoffer sociale 

cues mist en die invult van de vorige confrontatie (het delict). Hierdoor zou het hyperpersonal 

perspective waarschijnlijk niet meer opgaan. Er vindt echter ook bemiddeling plaats tussen 

slachtoffer en dader die elkaar al kennen. Het slachtoffer en de dader zijn bijvoorbeeld familie van 

elkaar. Het zou kunnen dat het hyperpersonal perspective dan wel opgaat, omdat de sociale cues die 

missen ingevuld worden met positieve herinneringen. Maar het kan ook de andere kant op slaan, dat 

juist de negatieve herinneringen in het beeld overheersen. Het is niet heel waarschijnlijk dat het 

hyperpersonal perspective optreedt bij bemiddeling, maar het is wel goed om rekening te houden 

met het invullen van cues die missen bij communicatievormen. 

 

Tot slot is er nog een theorie die stelt dat cues van belang zijn voor het beoordelen van de 

gesprekspartner. De uncertainty reduction theorie, vertaalt ook wel onzekerheid reductie theorie. 

Deze theorie beschrijft dat mensen informatie uitwisselen en verzamelen om op die manier iemands 

gedrag en meningen te kunnen inschatten. De uncertainty reduction theorie gaat uit van het fysiek 

waarnemen van de gesprekspartner. Dit is echter niet bij alle online communicatie middelen het 

geval. Het is echter niet het centrale punt in de theorie, waardoor onderzoekers zich afvragen in 

hoeverre het van belang is voor de theorie (Lea & Pears, 1995). Misschien kunnen de non-verbale 

cues wel vervangen worden door verbalen cues die zich in online communicatiemiddelen bevinden. 

Wel halen mensen veel cues uit non-verbaal gedrag (Douglas, 1990). 

Er zijn drie manieren om informatie in te winnen. De passieve, interactieve en actieve manier. Via de 

passieve manier wordt de persoon in kwestie geobserveerd in sociale situaties, via de interactieve 

manier maakt men gebruik van actief vragen stellen om erachter te komen hoe iemand denkt of zich 

gedraagt en tot slot zelf persoonlijke informatie delen. Dit laatste lokt bij de gesprekspartner 

openheid uit (Jourard, 1971). Een actieve manier kan zijn bij derde peilen hoe iemand bepaalde 

dingen aanpakt. 

Alleen de interactieve strategieën lijken geschikt voor online communicatie middelen. In het 

onderzoek van Tidwell (2002) wordt gekeken naar de reductie van onzekerheid door middel van 

vragen stellen en onthulling van persoonlijke informatie. Uit het onderzoek blijkt dat aan het einde 

van een gesprek, mensen die direct contact hebben en mensen die contact hebben via online 

communicatiemiddelen, zich even zeker voelen. Aan het einde van het gesprek zou het missen van 
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non-verbale cues dus niet uit maken. Onzekerheid naar de gesprekspartner zou in theorie dus via 

online en offline communicatiemiddelen wegenomen kunnen worden. 

Het gevoel van onzekerheid met betrekking tot gedrag van de gesprekspartner speelt een grote rol 

bij bemiddeling. De slachtoffers ervaren angst richting de dader en hebben al eerder negatief gedrag 

ervaren van de dader. Vanuit de uncertainty reduction theorie zou geconcludeerd kunnen worden 

dat via online communicatiemiddelen de onzekerheid net zo goed weggenomen kan worden als bij 

direct contact, mits de juiste strategieën, vragen stellen en openheid, gebruikt worden. De vraag is 

echter in hoeverre de voorgaande ervaring een te hardnekkig beeld van de dader heeft 

achtergelaten. Maar dit probleem speelt bij alle vormen van bemiddeling een rol. 

 

3.1.3. Conclusie 

In Nederland en in het buitenland is, voor zover bekend, nog geen gebruik gemaakt van online 

vormen van communicatie bij bemiddeling. Hierdoor is nog niet duidelijk wat de effecten van online 

communicatievormen van bemiddeling zijn met betrekking tot angst en woede. Uit onderzoek naar 

de huidige communicatievormen van bemiddeling blijkt, tot nu toe, dat alleen face-to-face contact 

effect heeft op reductie van angst en woede (Zebel, 2012).  

Van de online vormen van bemiddeling, lijkt videobellen het meest op face-to-face contact. Getracht 

is te onderzoeken, in hoeverre de kenmerken van een bemiddelingsvorm van invloed zijn op het 

effect van bemiddeling op woede en angst. En in hoeverre er dan valt te stellen dat videobellen, 

omdat deze bemiddelingvorm zo veel op face-to-face contact lijkt, een online bemiddelingsvorm is 

die effect heeft op reductie van woede en angst na een delict.  

  Uit onderzoek blijkt dat reductie van angst ontstaat doordat face-to-face bemiddeling een 

vorm van cognitieve gedragstherapie is. Door blootstelling aan de stimulus in een veilige setting, 

ontstaat er afname van angst. Blootstelling therapie kan ook met behulp van virtual reality. Hierbij 

wordt via de computer, het probleem dat angst oproept, exact nagemaakt (Emmelkamp et al., 2002). 

Dit lijkt op videobellen. Het blijkt dat videobellen dan wel met de juiste positionering van de camera, 

zodat het lichaam van de dader tot het middel in beeld is en het slachtoffer de dader in de ogen kan 

kijken, de belangrijkste sociale cues verstuurd die ook bij face-to-face contact worden verspreid 

(Nguyen & Canny, 2009). Blootstelling therapie met virtual reality is onder andere ontwikkeld voor 

mensen die te bang zijn hun angst in het echt onder ogen te komen. Dit zou bij sommige slachtoffers 

of daders ook het geval kunnen zijn. Slachtoffers of daders die wel graag in gesprek met elkaar willen 

gaan, maar face-to-face contact te spannend vinden, zouden met elkaar kunnen videobellen. Er 

bestaat een grote kans dat de effecten hetzelfde zullen zijn, mits de positionering van de camera juist 

is.  

  Hierbij moet echter ook een kanttekening geplaatst worden. Het vloeiend verloop van het 

videobellen zou van invloed kunnen zijn op het effect van videobellen op bemiddeling. Volgens het 

idee van Fluency, zorgt een vloeiend verloop van een gesprek, zonder ongemakkelijke stiltes, voor 

positieve emoties en een gevoel erbij te horen (Koudenburg, Postmes, & Gordijn, 2010). Een 

onderbreking van die vloeiendheid, door stiltes, kan zorgen voor negatieve emoties en het gevoel 

buitengesloten te worden. Door de techniek die komt kijken bij videobellen, kunnen er soms door de 

internet verbinding, onderbrekingen ontstaan. Hierdoor zouden de partijen negatieve emoties 

kunnen ervaren.  

  Tot slot is van belang om goed te bedenken hoe de rol van de bemiddelaar kan blijven 

bestaan met videobellen. Er zou gebruik gemaakt kunnen worden van een bemiddelaar bij het 
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slachtoffer en een bemiddelaar bij de dader. Of een conference call, waarbij de dader, het slachtoffer 

en de bemiddelaar met zijn drieën in gesprek zijn en op beeld. Als er uitspraken gedaan worden die 

tegen de regels zijn, ziet de bemiddelaar dat en kan ingrijpen. Van belang is dat beide partijen 

beseffen dat er een bemiddelaar bij is die de veiligheid waarborgt. Hoe dit het beste gedaan kan 

worden, zou onderzocht moeten worden. 

Volgens onderzoek neemt de woede bij het slachtoffer af door het maken van excuses door de 

dader. Als het excuus gemeend is, hebben slachtoffers het gevoel dat hun lijden erkend wordt. 

Verder wordt woede gereduceerd als het slachtoffer meer van de dader weet, waardoor hij of zij zich 

beter kan inleven in de situatie van de dader (Zebel, 2012). Dit effect wordt in eerder onderzoek nog 

niet gevonden bij pendelen en brieven schrijven, maar in theorie zou dit via alle 

communicatiemiddelen kunnen. Via elk communicatiemiddel kan de dader excuses maken en 

antwoord op vragen van slachtoffers geven. Het zou kunnen dat het effect bij 

communicatiemiddelen zonder beeld of geluid minder sterk is, omdat er dan cues missen, waardoor 

de dader misschien minder geloofwaardig overkomt. Uit onderzoek van Zebel (2012) blijkt immers 

dat de non-verbale cues van belang zijn voor de geloofwaardigheid van het excuus en dus voor het 

effect. Dan zouden online en offline bemiddelingsvormen die geen non-verbale cues zenden, dus niet 

geschikt zijn voor bemiddeling. 

Uit de media-richness theorie blijkt dat de hoeveelheid cues die verstuurd kunnen worden ook van 

belang zijn voor de mate voor het verzenden van een sociale en emotionele boodschap (Sheffield, 

2005). Ook het begrip van de boodschap wordt onder andere beïnvloed door de hoeveelheid cues, 

vooral voor niet-routine taken (Lengel & Draft, 1988). Door de emotionele lading en het weinig 

uitvoeren van bemiddeling, zou bemiddeling ook geschaard kunnen worden onder een niet-routine 

taak. Het geven van directe feedback is ook een onderdeel dat de sterkte van een 

communicatiemiddel bepaalt, volgens de media-richness theorie. E-mailen, brieven sturen en 

pendelen zijn niet geschikt voor het versturen van directe feedback en worden daarom als minder 

sterk beoordeeld. In figuur 1 is te zien dat face-to-face contact als het sterkst wordt beoordeeld, met 

daarna videobellen, chatten, e-mailen en tot slot bellen. Face-to-face contact is dus het meest 

geschikt voor het versturen van een emotionele boodschap en om te zorgen dat de boodschap 

overkomt. Volgens de media-richness theorie zou die dan ook het meest geschikt zijn voor 

bemiddeling, als het model op bemiddeling toepasbaar is. 

Uit de uncertainty reduction theorie blijkt dat personen sociale cues gebruiken om in te schatten of 

hun gesprekspartner te vertrouwen is. Echter blijkt ook dat door genoeg vragen te stellen men aan 

het eind van het gesprek op hetzelfde niveau van vertrouwen zit of kan komen als gesprekspartners 

die elkaar zien (Tidwell, 2002). Dan zouden chatten, videobellen en face-to-face gesprekken 

evengoed kunnen werken, aangezien alle drie de bemiddelingsvormen, synchrone vormen van 

communicatie zijn, die mogelijkheid geven tot het direct stellen van vragen. Daders en slachtoffers 

kennen elkaar echter in sommige gevallen al van te voren. Hier moet eerst onderzoek naar gedaan 

worden om goede uitspraken te kunnen doen. Beide theorieën zijn in onderzoek nog niet toegepast 

op bemiddeling, dit zou gedaan moeten worden voor het vinden van sluitend bewijs. 

 

In het bedrijfsleven is veel onderzoek gedaan naar online communicatievormen met betrekking tot 

besluitvorming en overleg. Hieruit blijkt dat communiceren zonder beeld, dus via e-mail of chat, voor 

betere besluiten zorgt, omdat mensen dan meer rationeel gaat denken. De vraag is echter of dit op 
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gaat voor slachtoffers en daders omdat zij andere belangen hebben en een andere voorgeschiedenis 

dan in de bedrijfswereld. Verder blijkt ook het tegenovergestelde, dat het missen van beeld en geluid 

juist zorgt voor minder rationeel gedrag, maar meer tonen van woede, conflictescalatie en meer niet 

geïnhibeerd gedrag.  

Niet geïnhibeerd gedrag ontstaat doordat men beperkt bewust is van de consequenties van gedrag 

en minder bezorgd is over wat andere denken (Sproull & Kiesler 1986). Dit gevoel kan ontstaan 

doordat men sociale cues mist en zich daardoor anoniemer voelt (Pesendorfen en Koeszeig, 2012). 

Als dit effect plaatsvindt doordat sociale non-verbale cues missen, zouden chatten, brieven sturen en 

e-mailen ongeschikt zijn voor bemiddeling, want een extra conflict bovenop het delict wil men juist 

vermijden. De bemiddelaar speelt in dit opzicht ook een rol. Van tevoren bepaalt de bemiddelaar of 

er bemiddeling kan plaatsvinden, zonder dat mensen schade wordt aangedaan. Door als bemiddelaar 

de dader goed in te lichten over de ernst van de situatie en duidelijk aan te geven waar het 

slachtoffer mee te kampen heeft, zou het niet geïnhibeerde gedrag misschien gereduceerd kunnen 

worden. Er zou onderzoek gedaan moeten worden naar hoe groot de risico’s zijn van niet 

geïnhibeerd gedrag bij bemiddeling. 

Tot slot wordt er nog veel gesproken over het hyperpersonal perspective met betrekking tot chatten 

en e-mailen. Het hyperpersonal perspective stelt dat men de sociale cues die missen zelf invult. Zelf 

invullen zorgt vaak voor een positiever beeld van een persoon dan die in werkelijkheid is. Hierdoor 

zouden er intieme relaties kunnen ontstaan, zonder non-verbale cues te ontvangen. De vraag is in 

hoeverre dit van toepassing is op bemiddeling. Het hyperpersonal perspective heeft betrekking op 

twee mensen die elkaar nog niet kennen. Het slachtoffer en de dader kennen elkaar al wel van het 

delict. Het slachtoffer heeft hierdoor al een beeld van de dader en dat beeld is negatief. De angst is 

dat het invullen van dit beeld eerder negatiever dan idealistischer is. Er zijn verder ook mensen die 

elkaar buiten het delict al goed kende. De vraag is of die misschien juist de positieve dingen laten 

mee wegen of de negatieve ervaringen. Van belang is er rekening mee te houden dat als personen 

cues missen, ze die zelf invullen. Als personen de gaten negatief invullen, zijn online 

communicatiemiddelen als e-mail en chatten minder geschikt dan videobellen en face-to-face 

contact. Hier moet echter meer onderzoek naar gedaan worden. 
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3.2. Vragenlijst: voorkeur onder slachtoffers en potentiële slachtoffers met 

betrekking tot bemiddelingsvormen 
Onder 37 respondenten (5 slachtoffers, 32 potentiële slachtoffers) is onderzoek gedaan naar de 

voorkeuren voor bepaalde bemiddelingsvormen, als de respondent zou meedoen aan slachtoffer-

daderbemiddeling. Hieronder volgen de resultaten van de vragenlijst. Allereerst wordt met een 

regression analyse gekeken of de onafhankelijke variabelen, woede en angst, invloed hebben op de 

gemiddelde voorkeur van respondenten voor een bepaalde bemiddelingsvorm. Daarna wordt er 

alleen gefocust op de bemiddelingsvormen. Met een repeated measure analyse wordt gekeken of er 

voorkeuren zichtbaar zijn in de keuze voor een bemiddelingsvorm. Tot slot wordt er gekeken of er 

onderling tussen de bemiddelingsvorm correlaties te zien zijn. Hieruit zouden patronen afgeleid 

kunnen worden binnen de voorkeuren van respondenten. Als respondenten de ene 

bemiddelingsvorm graag kiezen, kiezen ze dan juist ook of niet voor een andere vorm van 

bemiddeling. Tot slot wordt door middel van kwalitatief onderzoek meer uitleg gegeven bij de 

voorkeur die respondenten hebben. 

 

3.2.1. Relatie tussen woede en angst en voorkeur voor bemiddelingsvormen 

We hebben allereerst met een regressie analyse gekeken in hoeverre de onafhankelijke variabelen, 

woede en angst, van invloed zijn op de voorkeur voor een bemiddelingsvorm. De onafhankelijke 

variabelen worden als losse items bekeken qua invloed op de verschillende bemiddelingsvormen. 

Alleen bij de bemiddelingsvorm pendelbemiddeling, blijkt het angst item ‘na het incident ervaar ik 

angst richting de dader’ een significante (P < 0.04) invloed te hebben op de voorkeur voor pendelen. 

Het item en de bemiddelingsvorm pendelen zijn negatief gecorreleerd (B=-0.26, T(37)=-2.19, P<0.04). 

Dus als de respondent hoog scoort op het angst item ‘na het incident ervaar ik angst richting de 

dader’ dan gaat de voorkeur voor een bemiddelingsvorm, juist niet uit naar pendelbemiddeling. 

Anders; scoort een respondent laag op het item, dan gaat de voorkeur juist wel naar 

pendelbemiddeling uit. De rest van de items hebben geen significante invloed op pendelbemiddeling. 

Bij alle andere vormen van bemiddeling is er geen significante invloed gezien van de woede en of 

angst items op de voorkeur voor een bemiddelingsvorm. 

We hebben de analyses ook gedaan met de groep niet-slachtoffers en de groep slachtoffers. De 

analyse van de groep slachtoffers was niet valide, door het kleine aantal deelnemers. Tussen de 

groep niet-slachtoffers en de totaalgroep, zaten hele kleine verschillen. Bij de totaalgroep waren de 

correlaties een fractie hoger en de significante verschillen iets lager. Dit komt waarschijnlijk door het 

groter aantal deelnemers, omdat een groter aantal deelnemers de data vaak wat betrouwbaarder 

maakt. Tot slot kunnen we uit deze data concluderen dat angst en woede niet veel effect lijken te 

hebben op de voorkeur voor een bepaalde bemiddelingsvorm. Behalve dan dat item 1, ‘ik ervaar 

angst richting de dader’, een negatieve correlatie lijkt te hebben op de voorkeur voor de 

bemiddelingsvorm pendelen. Wat inhoudt dat een hoge score op item 1, de voorkeur voor 

pendelbemiddeling verkleint. Met behulp van de kwalitatieve data zal verder uitgediept worden in 

hoeverre angst en woede van invloed zijn op de voorkeur van een bepaalde bemiddelingsvorm. Dit 

volgt later in dit hoofdstuk. 
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Tabel 1 

Overzicht van item nummers en item namen 

Item nummer Naam item 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Angst voor de dader 

Angst voor herhaling van dezelfde situatie 

Meer angst in mijn leven dan voor het incident 

Angst ervaren als ik aan de dader denk 

Boos zijn op de dader 

Meer woede ervaren in mijn leven dan voor het incident 

Boos zijn bij terugdenken aan het incident 

 

 

3.2.3. Voorkeur voor bemiddelingsvormen 

Er blijken geen sterke verbanden te zijn tussen woede, angst en de voorkeur voor een 

bemiddelingsvorm. Slechts tussen item 1 en de bemiddelingsvorm pendelen is een significant 

verband gevonden, zoals voorgaand besproken. Daarom zullen we nu de bemiddelingsvormen 

onafhankelijk analyseren. 

Allereerst wordt gekeken of er significante verschillen zijn in de gemiddelde voorkeur voor de 

bemiddelingsvormen, die gegeven zijn door middel van een likert-schaal. Dit wordt gedaan met een 

repeated measure analyse. Daarnaast willen we weten hoe die verschillen eruit zien. We weten al 

dat de rangorde van gemiddelde voorkeur voor een bemiddelingsvorm als volgt is; (1) face-to-face 

contact, (2) brief/e-mail, (3) videobellen, (4) pendelbemiddeling en (5) chatten. Dit is ook te zien in 

tabel 2. Dit geldt voor het totaal van alle respondenten. Tot slot wordt er nog gekeken of er 

correlaties tussen de bemiddelingsvormen bestaan. Hieruit kunnen we afleiden of er een patroon 

van voorkeur tussen bemiddelingsvormen bestaat. Als een respondent bijvoorbeeld de grootste 

voorkeur voor videobellen heeft, betekend dit dan dat er ook een grote voorkeur voor een tweede 

bemiddelingsvorm bestaat, of juist een kleine voorkeur voor de andere bemiddelingsvorm. 

Aan de hand van een repeated measures wordt gekeken of er een significant verschil is tussen de 

beoordelingen in de voorkeur voor de verschillende bemiddelingsvormen. Hieruit blijkt het volgende. 

Face-to-face contact wordt gemiddeld het hoogst beoordeeld van alle bemiddelingsvormen. De 

respondenten hebben dus gemiddeld de grootste voorkeur voor bemiddeling via face-to-face 

contact. Dit verschil in voorkeur is significant in vergelijking tot de beoordeling van 

pendelbemiddeling (F(37)=17.54, P=0.001), videobellen (F(37)=8.92, P=0.005) en chatten 

(F(37)=26.51, P=0.001). De voorkeur voor face-to-face contact in verhouding tot brief/e-mail is 

gemiddeld ook groter, maar niet significant (F(37) = 1.42, P = 0.24). Als tweede volgt de 

bemiddelingsvorm brief/e-mail. Respondenten geven gemiddeld een grotere voorkeur brief/e-mail 

dan voor videobellen, pendelbemiddeling en chatten. Bij videobellen (F(37)=1.52, P<0.23) en 

pendelbemiddeling (F(37)=7.33, P=0.10) is dit verschil niet significant. Bij chatten wel (F(37)=18.66, 

P<0.01). Verder hebben de respondenten gemiddeld een grotere voorkeur voor face-to-face contact, 

dit verschil is niet significant F(37)=1.42, P=0.24). Daarna hebben respondenten gemiddeld een 

grotere voorkeur voor videobellen dan chatten en pendelbemiddeling. Videobellen heeft gemiddeld 

een lagere voorkeur bij respondenten dan face-to-face contact en e-mail, zoals al eerder gezegd. Het 



 
 

Nicole van der Herberg - Een effecten en behoeften onderzoek naar online en offline bemiddelingsvormen onder slachtoffers – 31 

verschil tussen videobellen en chatten (F(37)= 8.77, P=0.005) en videobellen en face-to-face contact 

(F(37)= 8.92. P=0.005) is significant. Het gemiddelde verschil in voorkeur tussen brief/e-mail 

(F(37)=1.52, P<0.23) en pendelbemiddeling (F(37)=1.76, P=0.19) is niet significant. Als vierde hebben 

respondenten gemiddeld de voorkeur voor pendelbemiddeling. De voorkeur voor pendelbemiddeling 

is alleen groter dan voor chatten. Dit verschil is niet significant (F(37)= 0.98, P=0.33). Verder is de 

voorkeur voor pendelbemiddeling gemiddeld kleiner dan face-to-face contact, chatten en 

videobellen. Zoals al eerder beschreven is het gemiddelde verschil in voorkeur tussen 

pendelbemiddeling en face-to-face contact significant (F(37)=17.54, P=0.001). Het verschil in 

voorkeur tussen pendelbemiddeling en brief/e-mail (F(37)=7.33, P=0.10) en videobellen (F(37)=1.76, 

P=0.19) is niet significant. Tot slot hebben respondenten de laagste voorkeur voor chatten. 

Respondenten hebben dus gemiddeld een kleinere voorkeur voor chatten dan face-to-face contact 

(F(37)=26.51, P=0.001), videobellen (F(37)=8.77, P=0.005) en brief/e-mail (F(37)=18.66, P=0.01). Deze 

verschillen zijn significant. De voorkeur voor chatten is ook kleiner dan pendelbemiddeling. Zoals hier 

boven beschreven, is dit verschil niet significant (F(37)= 0.98, P=0.33). Met de repeated measure 

analyse is dus duidelijk gemaakt dat er onder respondenten wel degelijk voorkeuren zijn voor 

bepaalde bemiddelingsvormen. Met behulp van de kwalitatieve data die verzameld is, zal verderop in 

dit hoofdstuk verder worden uitgediept waarom de voorkeuren zo zijn onder de respondenten. 

Tabel 2 

Gemiddelde Voorkeur voor Bemiddelingsvormen en Vergelijking in Voorkeur tussen 

Bemiddelingsvormen (N=37) 

Verschillende 
bemiddelingsvorme
n 

Gemiddeld 
(M) 

Standaard
afwijking 
(SD) 

 
Face-to-face  
Brief/e-mail 
Videobellen 
Pendelbemiddeling 
Chatten 
 

 
3.35abc 
2.97a 
2.65ad 
2.27d 
2.03bcd 

 
1.27 
1.32 
1.23 
0.93 
1.04 

 

Tot slot hebben we met correlatie onderzoek ook gekeken naar de correlaties tussen 

bemiddelingsvormen onderling. Om wat meer duidelijkheid over verbanden van correlaties te geven 

worden bij de bemiddelingsvorm face-to-face contact, twee voorbeelden gegeven. Face-to-face 

contact correleert positief met pedelbemiddeling (.01), videobellen (0.35) en chatten (0.1). Dit houdt 

in dat als respondent X een grote voorkeur voor face-to-face contact heeft, er een kans is dat 

respondent x ook een grote voorkeur voor videobellen, chatten en pendelbemiddeling heeft. Alleen 

de correlatie tussen face-to-face contact en videobellen is significant (P=0.035). Verder correleert de 

bemiddelingsvorm face-to-face contact negatief met brief/e-mail (-0.11). Dit houdt in dat als 

respondent X een grote voorkeur voor face-to-face contact heeft, er een kans is dat respondent X 

een lage voorkeur voor de bemiddelingsvorm brief/e-mail heeft. Dit verschil is echter niet significant. 

De tweede bemiddelingsvorm, brief/e-mail, correleert positief met pendelbemiddeling (0.05), 
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videobellen (0.22) en chatten (0.38). De correlatie is alleen significant tussen brief/e-mail en chatten 

(P<0.02). Zoals eerder gezegd correleert de bemiddelingsvorm brief/e-mail negatief met face-to-face 

contact (-0.11) en is dit verschil niet significant. De volgende bemiddelingsvorm die besproken wordt 

is pendelbemiddeling. Deze vorm correleert positief met face-to-face contact (0.01) en brief/e-mail 

(0.05) en negatief met de vormen videobellen (-0.28) en chatten (-0.15). Alle correlaties met 

pendelbemiddeling zijn niet significant. Dit is terug te zien in tabel 3. De bemiddelingsvorm 

videobellen correleert positief met face-to-face contact (0.35), brief/e-mail (0.22) en chatten (0.38). 

Alleen de correlatie tussen face-to-face contact en videobellen (P<0.04) en chatten en videobellen 

(P=0.022) is significant. Verder correleert, videobellen negatief met pendelbemiddeling (-0.28). Deze 

correlatie is niet significant. Tot slot correleert de bemiddelingsvorm chatten positief met face-to-

face (0.97), brief/e-mail (0.39) en videobellen (0.38). De correlaties met brief/e-mail (P=0.019) en 

videobellen (P=0.022) zijn, zoals eerder genoemd, significant. De bemiddelingsvorm chatten 

correleert, tot slot, negatief met pendelbemiddeling (-0.15), zoals eerder beschreven is dit verschil 

niet significant.  

Tabel 3 

Correlatie tussen de verschillende Bemiddelingsvormen (N=37) 

Verschillende bemiddelingsvormen Face-to-
face  
 

Brief/E-
mail 
 

Videobellen Pendel 
bemiddeling 

Chatten 

 
Face-to-face 
Brief/e-mail 
Videobellen 
Pendelbemiddeling 
Chatten  

 
1 
-0.11 
0.35* 
0.01 
0.10 

 
-0.11 
1 
0.22 
0.05 
0.38* 

 
0.35* 
0.22 
1 
-0.28 
0.38* 

 
0.01 
0.05 
-0.28 
1 
-0.15 

 
0.10 
0.38* 
0.38* 
-0.15 
1 

*=significante verschil P<0.05. 

Uit de correlatie analyse kwamen een aantal bevindingen naar voren. Er blijkt tussen een aantal 

bemiddelingsvormen een correlatie in voorkeur voor een bemiddelingsvorm te bestaan. Er is een 

positieve correlatie ontdekt tussen de voorkeur voor face-to-face contact en videobellen. Verder is er 

een positieve correlatie ontdekt tussen de voorkeur voor brief/e-mail en chatten. Tot slot is er een 

positieve correlatie ontdekt in voorkeur tussen videobellen en chatten. De genoemde correlaties zijn 

allemaal significant. Tussen de andere vormen bestaan zowel positieve als negatieve correlaties, 

zoals te zien in tabel 3. Deze zijn echter niet significant. Hieruit kunnen we afleiden dat er niet alleen 

voorkeur is voor bepaalde vormen, maar ook een patroon te ontdekken valt tussen de keuzes voor 

bemiddelingsvormen. Een patroon tussen face-to-face contact en videobellen, brief/e-mail en 

chatten en videobellen en chatten. Dit patroon zal hieronder verder uitgediept worden door middel 

van de kwalitatieve data die verzameld is. 

3.2.4. Kwalitatieve analyse 

De respondenten hebben in het onderzoek per bemiddelingsvorm hun mening gegeven over de 

vorm. Ze gaven aan welke bezwaren en welke voordelen ze zagen per bemiddelingsvorm. Hieronder 

zal op volgorde van voorkeur van de respondenten een korte kwalitatieve analyse per 

bemiddelingsvorm gegeven worden.  
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3.2.4.1. Face-to-face contact 

Face-to-face contact had bij de respondenten de grootste voorkeur als bemiddelingsvorm na een 

delict. Gemiddeld beoordeelde de respondenten face-to-face contact met M=3.35 (zie tabel 3). De 

meest genoemde reden voor respondenten om te kiezen voor face-to-face bemiddeling, is omdat ze 

de dader willen confronteren met zijn daad. 7 respondenten (18.9%) noemde dit als hoofdreden om 

voor face-to-face contact te kiezen. Doordat de dader een beeld krijgt bij het slachtoffer en direct de 

emoties van het slachtoffer ziet, wordt hij of zij geconfronteerd met het leed dat hij of zij heeft 

aangericht. Confrontatie, in de zin van, geconfronteerd worden met de dader en heftige emoties die 

daardoor worden opgeroepen, is meteen het grootste bezwaar van face-to-face contact. 5 

respondenten (13.51%) noemt dit als het grootste bezwaar om gebruik te maken van face-to-face 

contact. 3 respondenten (8.1%) verwachten dat dit gevoel afneemt, als ze eerst op een andere 

manier contact hebben met de dader. Dan zouden ze wel openstaan voor face-to-face contact, 

omdat ze de vorm van bemiddeling direct vinden en dat lijkt ze geschikt bij bemiddeling. Als tweede 

voordeel noemde 3 respondenten (8.1%) face-to-face contact een goede bemiddelingsvorm, omdat 

het een directe vorm van contact is, waarbij alle non-verbale informatie geuit kan worden naar de 

tegenpartij. Zo ziet de dader echt de emotie en het is voor het slachtoffer de makkelijkste manier om 

duidelijk emoties te tonen. Bij de andere vormen, zeggen respondenten, dat ze het gevoel hebben 

dat emotie over brengen lastig of lastiger is. Dit zal bij de andere bemiddelingsvormen verder 

toegelicht worden. Als derde reden geven 5 respondenten (13.5%) een grote voorkeur aan face-to-

face contact, omdat ze dan direct vragen kunnen stellen aan de dader. Ze hebben voornamelijk 

vragen naar het ‘waarom’ van het delict, of de dader inziet dat hij iets verkeerds gedaan heeft en of 

de dader spijt heeft van zijn daden. Daarnaast erkennen 5 respondenten (13.51%) dat het wel de 

meest spannende vorm van bemiddeling is e angst dat de dader geen spijt heeft en de angst groter 

wordt, wordt door 3 respondenten (8.1%) geuit. 5 respondenten (13.51%) geeft aan dat ze 

inschatten dat een directe confrontatie ook goed zou kunnen zijn voor de verwerking van het delict. 

Dit is uit literatuuronderzoek ook gebleken. Verder waren er ook 3 respondenten (8.1%), die 

aangaven na het delict dat in de casus wordt besproken, geen behoefte te hebben aan face-to-face 

contact, maar als prioriteit hebben dat de dader gestraft wordt. Reden van deze opmerking kan zijn 

dat respondenten niet goed geïnformeerd zijn over het feit dat bemiddeling pas kan plaatsvinden na 

veroordeling. Tot slot noemde alle vijf de slachtoffers (13.51%) dat ze face-to-face contact wel een 

goede vorm zouden vinden, maar allemaal bang zouden zijn dat het misschien te heftig is. Dit is wat 

de potentiële slachtoffers ook in hebben geschat. 

3.2.4.2. Brief/e-mail 

Als tweede gaven de respondenten gemiddeld de voorkeur aan de bemiddelingsvorm brief/e-mail. 

Deze vormen zijn samen genomen in een categorie, omdat de kenmerken van beide hetzelfde zijn. 

Deze vorm werd gewaardeerd met M=2.97. Uit de kwalitatieve analyse kwamen 3 veelgenoemde 

voordelen naar voren. Allereerst gaven 8 respondenten (21.6%) aan dat ze de afstand die er met het 

schrijven van een brief of e-mail is, als prettig ervaren. Dit geeft je als slachtoffer een veiliger gevoel. 

Iemand omschreef het als volgt: ‘Deze vorm van bemiddeling voelt in eerste instantie veiliger dan een 

face-to-face gesprek. Ik heb al zoveel emoties doorstaan na zo’n delict en wil graag dat het contact 

met de dader echt helend werkt.’ 

Ten tweede noemde 6 respondenten (16.21%) dat ze het positief vonden dat je met een brief of e-

mail langer kan nadenken over wat je wilt zeggen en hoe je dat gaat verwoorden. Hierdoor kan je 

beter uiten wat je voelt en ervaart en betere vragen stellen, dan met direct contact. Ten derde werd 
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door 4 respondenten (10.8%) gezegd dat ze het sturen van een brief of e-mail minder spannend 

vinden, dan face-to-face contact, en dit als positief ervaren. Hier werd vaak (3 respondenten, 8.1%) 

wel als toevoeging bij genoemd dat men dit een goed eerste contact vinden en daarna waarschijnlijk 

nog wel behoefte zouden hebben aan face-to-face contact. Het sturen van een brief/e-mail zou 

ervoor zorgen dat de angst voor face-to-face contact minder is. 

Het meest genoemde nadeel van het versturen van een brief/e-mail, zeiden 11 respondenten 

(29.7%), is dat je niet goed kunt inschatten of de dader oprecht is in wat hij zegt, antwoord en de 

eventuele excuses die de dader maakt. Een minpunt dat 4 respondenten (10.8%) hieraan gekoppeld 

noemde is, de angst dat de dader liegt of niet de waarheid spreekt in een brief. Onoprechtheid en 

liegen hebben verband met elkaar, maar liegen kan als nog een stap verder ervaren worden dan 

onoprecht. Verder vonden 3 respondenten (8.1%) het lastig om emoties goed te tonen in een brief of 

e-mail. In het verlengde hiervan vonden 5 respondenten (13.51%) het versturen van een brief niet 

confronterend genoeg, doordat je het gezicht niet ziet en emoties daardoor moeilijker te tonen zijn. 

Tot slot waren 3 respondenten (8.1%) bang voor miscommunicatie via geschreven 

bemiddelingsvormen. Die gedachten komt zeer waarschijnlijk voort uit het feit dat je elkaar niet kan 

zien, en daardoor non-verbale cues mist via het schrijven van een brief of e-mail. De groep 

slachtoffers was verdeeld over deze vorm van bemiddeling. De een vond schrijven goed, omdat dat 

op zich al een vorm van verwerken is, de anderen vonden het te onpersoonlijk en een laatste groep 

vond de afstand fijn. De afstand werd voornamelijk als prettig ervaren onder de twee respondenten 

die een zedendelict hadden ervaren.  

 

3.2.4.3. Videobellen 

De bemiddelingsvorm videobellen wordt als derde beoordeeld met M=2.65. In de kwalitatieve 

analyse kwam naar voren dat 10 respondenten (27.03%) videobellen automatisch met face-to-face 

contact verbinden. Een respondent verwoordde het als volgt: ‘dit is in feite gelijk aan face-to-face, 

maar wel op een veilige afstand van elkaar. Ik denk doordat er een afstand is, dat situatie minder 

dreigend overkomt.’ De voorkeur voor videobellen groot, omdat het een directe manier van 

communiceren is, met de veiligheid waar je als slachtoffer behoefte aan kan hebben. Het wordt dus 

als alternatief voor face-to-face bemiddeling gezien, verder werd het mindere vorm van face-to-face 

gezien door de technische aspecten die er vast zitten aan videobellen. Face-to-face contact, ook een 

directe manier van communiceren, kan minder veilig voelen, omdat de dader je letterlijk wat aan kan 

doen.  

Verder achtte 3 respondenten (8.1%) de kans kleiner in dat er miscommunicatie ontstaat, in 

verhouding tot indirecte bemiddelingsvormen. 6 respondenten (16.2%) hadden een 

gevoelsargument, waarom ze minder de voorkeur gaven aan videobellen. 2 respondenten (5.4%) 

gaven aan het gevoel te hebben dat het lag aan het missen van subtiele reactie via de pc, 2 andere 

respondenten (5.4%) gaven aan zich ongemakkelijk te voelen achter de computer en 2 anderen 

(5.4%) hadden het gevoel dat videobellen toch net iets meer afstand schept dan face-to-face contact. 

Dit zagen zei als negatief, want ze gaven daarom meer de voorkeur aan face-to-face contact. Tot slot 

waren er nog 2 respondenten (5.4%), die het gevoel hadden dat het inbreuk op privacy is, als iemand 

zo bij je naar binnen kan kijken in huis, via de webcam, tijdens het videobellen. Dit zal echter niet het 

geval zijn, want het videobellen zal hoogst waarschijnlijk plaatsvinden op het kantoor van de stichting 

Slachtoffer in Beeld. Waarschijnlijk worden twee ruimtes binnen stichting Slachtoffer in Beeld 

gebruikt, zonder dat beide partijen van elkaar weten waar ze zitten. Bij de ontwikkeling van de 
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precieze vorm is het goed om deze opmerkingen mee te nemen. Tot slot werd er nog een bezwaar 

aangekaart. 3 respondenten (8.1%) legde uit dat ze videobellen zien als een persoonlijke vorm van 

communiceren. Skype, een vorm van videobellen, doen ze altijd met vrienden of familie en ze zijn 

bang dit te gaan associëren met het delict. Een respondent verwoordde het als volgt: ‘Skypen is 

bedoeld als iets leuks, dat doe ik in ieder geval voor de lol en zo verpest ik het leuke idee van Skype.' 

Dat maakt het idee van Skype iets vervelends, serieus en eng.’ Tot slot gaven de 5 slachtoffers nog 3 

verschillende reacties; een hoefde dader niet meer te zien, twee vonden het te indirect, dan liever 

face-to-face is toch persoonlijker en gevoelsmatig ongemakkelijker. 

 

3.2.4.4. Pendelbemiddeling  

Pendelbemiddeling werd door de respondenten gemiddeld met M(37)= 2.27 beoordeeld. Dit zit 

onder het midden, want inhoudt dat men eerder niet dan wel, de voorkeur geven voor de 

bemiddelingsvorm pendelen. De respondenten hadden dan ook meer bezwaren dan voordelen. 

Allereerst zal ik een aantal voordelen noemen en daarna een aantal nadelen. 5 respondenten 

(13.51%) vonden pendelbemiddeling goed, omdat je eerder antwoord krijgt dan met een brief en 

omdat het niet zo confronterend is als face-to-face contact. 2 respondenten (5.4%) hechtte er 

waarde aan dat je wel je verhaal kwijt kan en je emoties uit, al is het indirect. Ook was er 1 

respondent (2.7%), die vond dat je via pendelen meer emoties kan overbrengen dan via een brief. 

Het belangrijkste bezwaar dat genoemd werd door 6 respondenten (16.22%), is de angst dat 

misinterpretaties ontstaan doordat een tussenpersoon de boodschap doorgeeft. Hierdoor kan de 

boodschap juist harder, zachter of anders overkomen. Als tweede belangrijke bezwaar, noemde 4 

respondenten (10.81%) dat ze het teveel gedoe vonden en een omslachtige manier van bemiddeling. 

Net als bij de indirecte vorm brief/e-mail, werd bij pendelbemiddeling ook het bezwaar geopperd dat 

de oprechtheid van de dader veel moeilijker is in te schatten. Dit zeiden 5 respondenten (13.51%) Tot 

slot vonden 4 respondenten (10.81%) het een gebrek dat bij pendelbemiddeling de non-verbale 

communicatie mist. Dit zeiden ze letterlijk, of ze omschreven dat ze het miste om de dader in de 

ogen te kunnen kijken. Slachtoffers noemen dezelfde bezwaren als hierboven genoemd. 

 

3.2.4.5. Chatten 

Tot slot had de bemiddelingsvorm chatten bij respondenten gemiddeld de laagste voorkeur met 

M=2.03. Gemiddeld kiezen respondenten dus ‘waarschijnlijk niet’ voor chatten als 

bemiddelingsvorm. Veel respondenten noemen alleen nadelen van chatten, maar er zijn ook een 

aantal positieve reacties genoemd. Zo vinden 2 respondenten (5.4%) dat chatten een betere 

schriftelijke vorm van bemiddeling is dan e-mail, omdat het een directe vorm van communicatie is. 

Verder wordt het door een respondent (2.7%) als positief ervaren dat het een laagdrempelige vorm 

van communiceren is, 1 respondent (2.7%) vind het prettig dat chatten een anonieme vorm van 

bemiddeling is. En 1 respondent (2.7%) vond het prettig dat je bij chatten meer bedenktijd hebt dan 

bij face-to-face bemiddeling. Tot slot was er ook 1 respondent (2.7%) die liever wilde chatten, dan 

helemaal geen bemiddeld contact. De grootste bezwaren die genoemd werden, kwamen voor een 

groot deel overeen met de bemiddelingsvorm brief/e-mail. Ten eerste noemde 6 respondenten 

(16.22%) als bezwaar dat je iemand niet ziet en dat emoties lezen uit iemands reactie dan lastiger is. 

Ook ervaren die respondenten het sturen van emoties naar de dader als lastiger, via chatten. Ten 
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tweede vonden 5 respondenten (13.51%) het een bezwaar dat de oprechtheid van de dader moeilijk 

in te schatten is via chatten. Dit komt doordat je iemands gezicht niet kan zien. Als derde nadeel van 

chatten werd genoemd, dat je vaak impulsiever reageert via chatten. Dit brengt het risico met zich 

mee dat je dingen zegt die je niet meent en dat je iemand schade aan doet, of schade aangedaan 

wordt. 4 respondenten (10.81%) zien de mogelijkheid impulsiever te reageren als een nadeel. Dit 

nadeel kan verbonden zijn met de nadelen dat je anoniemer ben en dat je je anders voor kan doen 

dan je bent (ook 4 respondenten, 10.81%). Ten vijfde vonden 4 respondenten (10.81%) het lastig hun 

gevoelens en ervaringen goed onder woorden te brengen via de bemiddelingsvorm chatten. En tot 

slot waren 4 respondenten (10.81%) bang voor misinterpretaties via de bemiddelingsvorm chatten. 

De 5 slachtoffers uitten globaal dezelfde bezwaren: het is te anoniem, te impulsief, en je kunt iemand 

niet recht in de ogen kijken, waren 3 reacties. Een positieve reactie was dat het wel een directe vorm 

van communicatie is, waardoor je meteen antwoord kunt krijgen op je vragen.  
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Onderzoeksvraag 1 
In dit onderzoek is, door middel van een literatuurstudie, getracht de huidige offline 

bemiddelingsvormen en online vormen van communicatie met elkaar te vergelijken en een 

inschatting te maken in hoeverre verschillen in effect te verwachten vallen op reductie van angst en 

woede. De literatuurstudie wordt gedaan aan de hand van de volgende onderzoeksvraag: ‘In 

hoeverre vallen er op basis van de literatuur met betrekking tot computer-mediated communication 

verschillen te verwachten in de effecten van online en offline communicatiemiddelen op angst en 

woede onder slachtoffers bij bemiddeling? 

 

De volgende offline communicatievormen zijn bekeken; face-to-face contact, brief sturen en 

pendelbemiddeling. Deze vormen worden door Stichting Slachtoffer in Beeld al gebruikt als 

bemiddelingsvormen. Uit onderzoek van Zebel (2012) blijkt face-to-face bemiddeling een significante 

reductie van angst en woede bij slachtoffers te veroorzaken. Bij de bemiddelingsvormen pendelen en 

brief sturen is een reductie van angst en woede nog niet bewezen gevonden.  

  De reden voor een reductie van angst door middel van face-to-face contact wordt verklaard 

aan de hand van cognitieve gedragstherapie (Sherman, et al., 2005). Via blootstelling aan de dader, 

kan reductie van angst bij het slachtoffer ontstaan. Door nieuwe, positieve ervaringen met de dader 

op te doen, doven de negatieve ervaringen, die angst oproepen, langzaam uit (Sherman, et al., 2005). 

Blootstelling therapie kan ook uitgevoerd worden met behulp van virtual reality. Hierbij wordt via de 

computer, het probleem dat angst oproept, exact nagemaakt (Emmelkamp et. Al. 2002). Dit lijkt op 

videobellen. Het blijkt dat videobellen dan wel met de juiste positionering van de camera, zodat het 

lichaam van de dader tot het middel in beeld is en het slachtoffer de dader in de ogen kan kijken, de 

belangrijkste sociale cues verstuurd die ook bij face-to-face contact worden verspreid (Nguyen & 

Canny, 2009). Verwacht wordt dat videobellen hetzelfde effect kan hebben als face-to-face contact. 

Zoals face-to-face contact reductie van angst creëert door een soort blootstelling, doet videobellen 

dat als een soort blootstelling met virtual reality. Uit onderzoek blijkt dat blootstelling in real life en 

blootstelling via virtual reality, even effectief is (Emmelkamp, et al., 2002). Respondenten ervaren 

videobellen als een veiligere manier van videobellen, doordat er meer afstand is, maar wel met de 

voordelen van direct contact (je kunt de dader aankijken, emoties tonen en zien). Dit sluit aan bij ons 

idee van videobellen met betrekking tot cognitieve gedragstherapie. Mensen die face-to-face contact 

te spannend vinden, kunnen videobellen en op die manier kan woede en angst wel gereduceerd 

worden. Om deze reden wordt verwacht dat videobellen ook even effectief kan zijn als face-to-face 

contact met betrekking tot bemiddeling.  

  Er moeten echter ook een aantal kanttekeningen geplaatst worden, waardoor gelijkheid in 

effect tussen videobellen en face-to-face contact, in twijfel getrokken kan worden. Allereerst zou het 

vloeiend verloop van videobellen van invloed kunnen zijn op het effect van videobellen op 

bemiddeling. Volgens het idee van Fluency, zorgt een vloeiend verloop van een gesprek, zonder 

ongemakkelijke stiltes, voor positieve emoties en een gevoel erbij te horen (Koudenburg, Postmes, & 

Gordijn, 2010). Een onderbreking van die vloeiendheid, door stiltes, kan zorgen voor negatieve 

emoties en het gevoel buitengesloten te worden. Door de techniek die komt kijken bij videobellen, 

kunnen er soms door de internetverbinding, onderbrekingen ontstaan. Hierdoor zouden de partijen 

negatieve emoties kunnen ervaren. Respondenten gaven aansluitend aan dit punt ook aan dat ze het 
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gevoel hadden dat videobellen anders zou kunnen werken dan face-to-face contact, door de 

techniek. En sommige respondenten hadden voelde zich minder prettig bij videobellen, omdat ze 

zich ongemakkelijk voelen bij deze manier van communiceren. Dit geeft aan dat mensen dus wel 

onderscheid maken tussen face-to-face contact en videobellen. Tot slot werd er nog een ander 

opvallend argument tegen videobellen genoemd door respondenten. Een aantal respondenten legde 

uit dat ze videobellen zien als een persoonlijke vorm van communiceren. Skype, een vorm van 

videobellen, doen ze altijd met vrienden of familie en ze zijn bang dit te gaan associëren met het 

delict. Het is goed om hier verder onderzoek naar te doen, voor de implementatie van videobellen 

als bemiddelingsvorm.  

Om zeker te zijn over het effect van videobellen op angst en woede, zou het goed zijn als hier verder 

onderzoek naar gedaan werd. In het bijzonder zou er gekeken kunnen worden in hoeverre 

videobellen kan dienen als een vorm van exposure therapie, zoals dat met virtual reality gebeurd. 

Verder zou er nog beter gekeken kunnen worden naar de techniek en hoe die het gesprek zou 

kunnen beïnvloeden, met oog op fluency. 

 

Volgens onderzoek neemt de woede bij het slachtoffer af door het maken van excuses door de 

dader. Als de excuses gemeend is, hebben slachtoffers het gevoel dat hun lijden erkend wordt. Dit 

zorgt ervoor dat woede bij het slachtoffer afneemt. Het afnemen van woede is bij de huidige 

bemiddelingsvormen, pendelen en brieven sturen, nog niet bewezen gevonden. Aan de ene kant zou 

dit effect er kunnen zijn, omdat de dader via pendelbemiddeling en het sturen van een brief ook 

excuses kan maken. Aan de andere kant blijkt dat non-verbale cues van belang zijn voor de 

geloofwaardigheid van het excuus (Zebel, 2012). De non-verbale cues missen bij de huidige vormen, 

pendelbemiddeling en het sturen van een brief. En bij de online communicatievormen e-mail sturen 

en chatten lijken de non-verbale cues ook te missen. Respondenten noemen dit bezwaar ook bij de 

bespreking van de bemiddelingsvormen. Respondenten vinden het lastig dat ze bij het sturen van 

een brief, e-mail, pendelbemiddeling en chatten de oprechtheid van de dader minder goed kunnen 

inschatten, door het missen van een gezicht en non-verbale reacties van de dader. Daarom is de 

verwachting dat de bemiddelingsvormen; chatten, pendelbemiddeling, brief en e-mail, minder 

geschikt zijn voor het doen afnemen van woede, dan videobellen en face-to-face contact. Het zou 

goed zijn om hier verder onderzoek naar te doen, om op deze manier meer inzicht te krijgen in 

reductie van woede met bemiddeling. 

Het verzenden van cues door een communicatievorm, is een belangrijk kenmerk om in te kunnen 

schatten hoe geschikt een communicatievorm is voor bemiddeling. Dit wordt in de media-richness 

theorie ook als een belangrijk kenmerk beschouwd voor het inschatten van de rijkheid van een 

communicatiemiddel. De hoeveelheid cues die verstuurd kunnen worden met een 

communicatievorm zijn van belang voor het verzenden van een sociale en emotionele boodschap 

(Sheffield, 2005). Het begrip van de boodschap wordt onder andere beïnvloed door de hoeveelheid 

cues, vooral voor niet-routine taken (Lengel & Draft, 1988). Door de emotionele lading en het weinig 

uitvoeren van bemiddeling, zou bemiddeling ook geschaard kunnen worden onder een niet-routine 

taak. Ten derde is het geven van directe feedback ook een onderdeel dat de sterkte van een 

communicatiemiddel bepaalt, volgens de media-richness theorie.  

Face-to-face contact, voldoet het beste aan de kenmerken van een rijk medium. Daarom is deze het 

meest geschikt voor het zenden van een emotionele boodschap, en dus voor het doen van 

bemiddeling. Hierna volgt videobellen, omdat dat ook een directe vorm van communiceren is met de 
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mogelijkheid verbale en non-verbale cues te sturen. Bij pendelen en chatten kun je wel direct 

feedback geven, maar is er geen mogelijkheid veel non-verbale cues te sturen, daarom volgen die 

daarna, volgens de media-richness theorie. Als laatst zijn e-mail en brieven sturen geschikt, omdat 

deze media geen directe feedback kunnen geven en weinig cues kunnen versturen. Er is veel 

onderzoek gedaan naar de media-richness theorie, maar de bewijzen voor de theorie zijn niet altijd 

even sterk. Verder is de media-richness theorie, voor zover bekend, nog niet toegepast op 

slachtoffer-daderbemiddeling. Omdat de media-richness theorie wel heel veel informatie over 

communicatievormen geeft, zou het goed zijn hier onderzoek naar te doen. Op deze manier kan de 

kennis over de vorm van bemiddeling uitgebreid worden en kunnen slachtoffers en daders beter 

ondersteund worden. Kennis over communicatievormen kan immers ook gevaren van 

communicatievormen blootleggen. Het is heel belangrijk om alle gevaren in te schatten, zodat 

schade bij slachtoffer en dader zo goed mogelijk wordt ingeperkt.  

Tot slot blijkt uit de uncertainty reduction theorie dat personen sociale cues gebruiken om in te 

schatten of hun gesprekspartner te vertrouwen is. Echter blijkt ook dat door genoeg vragen te stellen 

men aan het eind van het gesprek op hetzelfde level van vertrouwen zit of kan komen als 

gesprekspartners die elkaar zien (Tidwell, 2002). Hierdoor verwachten wij dat chatten, videobellen 

en face-to-face gesprekken evengoed kunnen werken, aangezien dat alle drie synchrone vormen van 

communicatie zijn, die mogelijkheid geven tot het direct stellen van vragen. Daders en slachtoffers 

kennen elkaar echter in sommige gevallen al van te voren. Hier moet eerst onderzoek naar gedaan 

worden om goede uitspraken te kunnen doen over de geschiktheid van deze theorie bij slachtoffer-

daderbemiddeling.  

 

In het bedrijfsleven is veel onderzoek gedaan naar online communicatievormen met betrekking tot 

besluitvorming en overleg. Hieruit blijkt dat communiceren zonder beeld, dus via e-mail of chat, voor 

betere besluiten zorgen, omdat men meer rationeel gaat denken. De vraag is echter of dit op gaat 

voor slachtoffers en daders omdat zij andere belangen hebben en een andere voorgeschiedenis dan 

in de bedrijfswereld. Verder blijkt ook het tegenovergestelde, dat het missen van beeld en geluid 

juist zorgt voor minder rationeel gedrag, maar meer tonen van woede, conflictescalatie en een 

grotere kans op niet geïnhibeerd gedrag. Niet geïnhibeerd gedrag ontstaat doordat men beperkt 

bewust is van de consequenties van gedrag en minder bezorgd is over wat andere denken (Sproull & 

Kiesler 1986). Dit gevoel kan ontstaan doordat men sociale cues mist en zich daardoor anoniemer 

voelt (Pesendorfen en Koeszeig, 2012). Als dit effect plaatsvindt doordat sociale non-verbale cues 

missen, zouden chatten, brieven sturen en e-mailen ongeschikt zijn voor bemiddeling, want een 

extra conflict bovenop het delict wil men juist vermijden. Respondenten zien de kans op niet 

geïnhibeerd gedrag ook, bij de bemiddelingsvorm chatten. Respondenten zijn bang dat je via chatten 

impulsiever reageert en dat dit ertoe kan leiden dat je dingen zegt die je niet meent, of die je beter 

niet had kunnen zeggen. 

De bemiddelaar speelt in dit opzicht ook een rol. Van tevoren bepaalt de bemiddelaar of er 

bemiddeling kan plaatsvinden, zonder dat mensen schade wordt aangedaan. Door als bemiddelaar 

de dader goed in te lichten over de ernst van de situatie en duidelijk aan te geven waar het 

slachtoffer mee te kampen heeft en dat hij het erger kan maken, zou het niet geïnhibeerde gedrag 

misschien gereduceerd kunnen worden. Er zou goed onderzoek gedaan moeten worden naar hoe 

groot de risico’s zijn van niet geïnhibeerd gedrag bij bemiddeling. Vooral bij chatten, omdat 

respondenten zelf al aangeven dat ze het gevoel van anonimiteit en daardoor impulsiviteit een risico 
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vinden. Als deze risico’s te groot zijn, is chatten geen geschikte bemiddelingsvorm en zou chatten 

beter niet geïmplementeerd kunnen worden als bemiddelingsvorm bij Stichting Slachtoffer in Beeld. 

Tot slot wordt er in de literatuur veel gesproken over het hyperpersonal perspective met betrekking 

tot chatten en e-mailen. Het hyperpersonal perspective stelt dat men de sociale cues die missen zelf 

invult. Zelf invullen zorgt vaak voor een positiever beeld van een persoon dan die in werkelijkheid is 

(Tidwell & Walther, 2002). Hierdoor zouden er intieme relaties kunnen ontstaan, zonder non-verbale 

cues te ontvangen. Achteraf bleek de assumptie dat men het beeld van de ander positief invult, iets 

te idealistisch (Tidwell & Walther, 2002). De vraag is in hoeverre dit van toepassing is op 

bemiddeling. Het hyperpersonal perspective gaat over twee mensen die elkaar niet kennen, bij 

bemiddeling kennen slachtoffer en dader elkaar wel. Het slachtoffer heeft zelfs hoogstwaarschijnlijk 

al een negatief beeld van de dader door het delict. De angst is dat het invullen met dit beeld eerder 

negatiever dan idealistischer is. Er zijn verder ook mensen die elkaar buiten het delict al goed kende. 

De vraag is of die misschien juist de positieve dingen laten mee wegen of de negatieve. Van belang is 

er rekening mee te houden dat als personen cues missen, ze die zelf invullen. Als personen die 

negatieve invullen, zijn online communicatiemiddelen als e-mail en chatten minder geschikt dan 

videobellen en face-to-face contact. Hier moet echter meer onderzoek naar gedaan worden. 

 

Onderzoeksvraag 2 
Met behulp van exploratief onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: ‘In hoeverre sluiten 

de digitale communicatiemiddelen videobellen, chatten en e-mailen aan bij de voorkeuren van 

slachtoffers en potentiële slachtoffers met betrekking tot bemiddeling?’ 

Allereerst is gekeken in hoeverre woede en angst invloed hebben op de keuze voor een 

bemiddelingsvorm. Uit onderzoek blijkt dat alleen bij de bemiddelingsvorm pendelen, het angst 

items; ‘na het incident ervaar ik angst richting de dader’ een significante invloed heeft op de 

voorkeur voor pendelen. Verder zijn er geen significante correlaties ontdekt. Dit is opvallend want 

respondenten nemen angst wel mee in hun keuze voor een bemiddelingsvorm. Sommige 

respondenten kiezen liever niet voor face-to-face contact, omdat ze dat te spannend vinden. Andere 

respondenten geven aan voor videobellen te kiezen omdat ze zich dan veiliger voelen dan bij face-to-

face contact en weer andere vinden brief/e-mail een fijne manier van bemiddeling, omdat er een 

afstand is en ze dan, ondanks hun angst, toch hun gevoelens kunnen uiten.  

De reden dat er slechts een correlatie gevonden is, kan te maken hebben met het feit dat er maar 5 

respondenten waren die echt slachtoffer zijn geweest van een delict. De kans dat de slachtoffers 

angst en woede hoger inschatten dan potentiële slachtoffers, is groot, want zij hebben echt ervaring 

met een delict. De potentiële slachtoffers moesten hun angst en woede inschatten aan de hand van 

een casus. Dit is anders, omdat sommige mensen nou eenmaal minder goed zijn in inleven, de casus 

bij de een wel en de ander geen angst en of woede oproept, of het gewoon lastig inschatten is omdat 

de respondent de beleving er niet bij voelt. Opvallend is wel dat de potentiële slachtoffers woede en 

angst gemiddeld hoger inschatte dan de slachtoffers. Dit kan komen doordat bij alle slachtoffers het 

delict minimaal 2 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Er is verder niet los naar de slachtoffers 

gekeken, omdat het een te kleine groep was en de betrouwbaarheid daardoor laag was van de 

uitslagen. In de toekomst zou het goed zijn hier nogmaals naar te kijken onder slachtoffers, die nog 

geen bemiddeling hebben gehad, zodat ze niet gekleurd zijn door eerdere ervaring met bemiddeling. 
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Inzicht in correlaties tussen angst en woede en bemiddelingsvormen kan Stichting Slachtoffer in 

Beeld helpen een beter advies aan slachtoffers te geven bij de keuze voor een bemiddelingsvorm.  

 

Hiernaast is gekeken naar de bemiddelingsvormen apart. Hieruit blijkt dat de grootste voorkeur bij 

de respondenten uitgaat naar face-to-face contact. Hierna volgen brief en e-mail, vervolgens 

videobellen, pendelbemiddeling en tot slot chatten. De voorkeur voor face-to-face contact is 

significant hoger dan voor videobellen, pendelbemiddeling en chatten. De voorkeur voor brief/e-mail 

is alleen significant hoger dan chatten en tot slot is de bemiddelingsvorm videobellen ook alleen 

significant hoger dan chatten. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de huidige bemiddelingsvorm 

face-to-face contact, bij potentiële slachtoffers, de grootste voorkeur heeft. Daarna volgt brief of e-

mail. Respondenten zien brief/e-mail als goed alternatief als face-to-face contact te spannend is. 

Verder vinden ze het prettig dat dit een indirecte vorm van communiceren is, zodat respondenten 

eerst na kunnen denken over hun antwoord en ze niet direct hoeven te reageren. Als grote nadeel 

zien zij het missen van oogcontact. Videobellen wordt ook al goed alternatief gezien voor face-to-

face contact. Het wordt als minder spannend ingeschat dan face-to-face contact. Verder wordt het 

als een voordeel gezien dat je elkaar wel echt aan kunt kijken. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 

de online bemiddelingsvorm chatten, niet graag gekozen zou worden door de steekproef die 

ondervraagd is. De voornaamste redenen hiervoor zijn; de angst voor miscommunicatie, lastig 

kunnen inschatten van oprechtheid van de dader, en de angst voor te impulsief gedrag. Wel wordt bij 

chatten als voordeel genoemd, dat het een directe vorm van bemiddeling is.  

Er moet bij deze conclusies echter een belangrijke kanttekening geplaatst worden. Onder de 5 

slachtoffers die ondervraagd zijn, kwamen andere voorkeuren naar voren, dan bij de potentiële 

slachtoffers. De volgorde was als volgt; 1) brief/e-mail, 2) face-to-face, 3) pendelbemiddeling, 4) 

chatten, 5) videobellen. De verschillen met de potentiële slachtoffers, konden door het veel te kleine 

aantal respondenten (5) echter niet vergeleken worden. De betrouwbaarheid van de data van 5 

respondenten is te klein, om iets over de gehele populatie ‘slachtoffers’ te zeggen. In de toekomst is 

het van belang om onderzoek onder slachtoffers te doen naar hun voorkeuren en op die manier 

slachtoffers beter van dienst te zijn bij hun keuze voor een bemiddelingsvorm. Ook is het interessant 

om te kijken of potentiële slachtoffers veranderen in mening voor een bemiddelingsvorm, of dat hun 

inschatting van tevoren, representatief is voor de toekomst. 

 

Kortom; de bemiddelingsvormen videobellen en e-mailen sluiten goed aan bij de behoefte van 

potentiële slachtoffers en hebben een grote voorkeur bij de respondenten, na face-to-face contact. 

Chatten heeft echter een lage voorkeur bij de respondenten. Er zou verder onderzoek gedaan 

moeten worden onder slachtoffers, omdat zij toch verschillen van mening met de potentiële 

slachtoffers. Door het klein aantal deelnemers is het slecht mogelijk hier harde conclusies uit te 

trekken. Dit is goed om te doen voor de vormen geïmplementeerd worden bij Stichting Slachtoffer in 

Beeld.  

Bij videobellen moet voornamelijk gekeken worden, hoe het technisch ingevoerd zou kunnen worden 

en of de bemiddelingsvorm werkt als een vorm van blootstelling therapie. De vorm e-mail, komt 

overeen met het sturen van een brief. Hierbij is goed om te kijken, in hoeverre angst gereduceerd 

kan worden en in hoeverre woede gereduceerd kan worden. Vooral bij woede moet gekeken worden 

of de oprechtheid van de dader goed overkomt en hoe dat verbeterd zou kunnen worden. Tot slot 

hebben pendelbemiddeling en chatten een lage voorkeur bij een groot aantal respondenten. Ook 

daar is het van belang om verder onderzoek te doen naar de effecten van de bemiddelingsvormen. In 
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hoeverre beïnvloed het missen van non-verbale cues, die reductie op angst en woede. En in hoeverre 

is er bij chatten risico op niet geïnhibeerd gedrag, door het gevoel van anonimiteit.  

Verwerken van een delict is van belang. Het simpel straffen van de dader is vaak niet genoeg voor 

het verweken van een delict. Bemiddeling is een goede toevoeging aan het rechtssysteem, om 

slachtoffer en dader te helpen met verwerking van het delict. Elk beetje wat we meer over 

bemiddeling te weten komen, is een stapje dichter naar een goede afsluiting van een delict tussen 

slachtoffer en dader.  
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6.1 Vragenlijst behoefte onder slachtoffers (versie slachtoffers) 
 
 
Vragenlijst bachelorthese 
Informed consent 
 
Universiteit Twente 
Faculteit Sociale Wetenschappen, Psychologie 
Drienerlolaan 5 
7522 NB Enschede 
 

7-5-2013 

Beste deelnemer, 

U bent gevraagd mee te doen aan een onderzoek waarin gekeken wordt naar 

communicatiemiddelen die gebruikt kunnen worden bij slachtoffer-daderbemiddeling.  

Het betreft een bachelorthese onderzoek, uitgevoerd door Nicole van der Herberg onder begeleiding 

van dr. S. Zebel, in het kader van de opleiding Psychologie aan de Universiteit Twente. 

Dit onderzoek gaat over slachtoffer-daderbemiddeling. Als er in Nederland een delict plaats vindt 

krijgen slachtoffer en dader naderhand de mogelijkheid om nog met elkaar in contact te komen. Dit 

gaat via de stichting Slachtoffer in Beeld, die wordt gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en 

Justitie. Deelname aan bemiddeling tussen slachtoffer en dader is altijd op vrijwillige basis, en kan 

nooit worden verplicht. Zowel daders als slachtoffers kunnen het initiatief nemen tot een 

bemiddeling, en dit aanvragen bij Slachtoffer in Beeld.  Daders kunnen bijvoorbeeld berouw hebben 

en hun excuses willen aanbieden voor het delict, en slachtoffers willen bijvoorbeeld vragen stellen 

aan de dader of de dader laten weten wat voor een effect het delict op ze heeft gehad. Door middel 

van Slachtoffer in Beeld kan bemiddeling op een veilige en zorgvuldige manier plaatsvinden. Dit 

gebeurt met name door een uitgebreide voorbereiding en screening. Pas nadat een bemiddelaar 

gepeild heeft of beide partijen toe zijn aan contact, vindt dit plaats en wordt er een vorm van 

bemiddeld contact gekozen. 

Tijdens dit onderzoek krijgt u een aantal vragen die beantwoord moeten worden aan de hand van 

een delict dat u heeft meegemaakt. Er wordt u gevraagd terug te denken aan het delict. De vragen 

die daarna gesteld worden hebben betrekking op de emoties die u ervaart over het delict. Daarnaast 

worden er vragen gesteld met betrekking tot de communicatievorm die u zou kiezen, mocht u kiezen 

voor bemiddeling met de dader. We willen u erop wijzen dat het gaat om uw keuzes voor 

bemiddelingsvormen en dat we dus niet gericht zijn op een herbeleving van het delict.  

Gedurende het invullen van de vragenlijst heeft u het recht om op elk moment te stoppen en uw 

toestemming tot deelname en gebruik van uw gegevens in te trekken. 
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Het doel van dit onderzoek is te peilen welke vorm van bemiddeling slachtoffers het meest 

aanspreekt. Zijn er nieuwe methodes die aan de behoefte van slachtoffers voorzien. Doordat u een 

delict heeft meegemaakt kunt u vanuit die ervaring een representatief beeld geven van de behoefte 

voor een bepaald communicatiemiddel. Dit kan vervolgens worden gebruikt door Slachtoffer in Beeld 

bij toekomstige bemiddeling. Op deze manier kan de organisatie kijken of de inzet van nieuwe 

vormen van bemiddeling een meerwaarde is. 

Uw gegevens zullen uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt worden. Uw gegevens worden anoniem 

verwerkt en zullen niet worden verstrekt aan derden. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. 

Als u op dit moment of na het onderzoek nog vragen heeft kunt u contact met mij opnemen via: 

n.j.vanderherberg@student.utwente.nl 

Hebt u dit begrepen en gaat u akkoord met deelname aan dit onderzoek? [ja/nee] 

Achtergrondgegevens 

Hieronder volgen een aantal vragen naar uw achtergrondgegevens om de vragenlijst goed te kunnen 

verwerken. Als iets niet van toepassing is, mag u dit aangeven. 

1.Leeftijd:_____ 

2.Geslacht: man/vrouw (omcirkel wat van toepassing is) 

3. Wat voor een delict heeft u meegemaakt? Vermogensdelict/geweldsdelict/anders namelijk: ____ 

4.hoelang geleden heeft het delict plaatsgevonden? __________ 

5. hebt u aangifte gedaan? Ja/nee 

6.Is de dader(s) gepakt? Ja/nee 

7.Kende u de dader? Ja/nee 

8.Bent u ooit wel eens dader geweest bij een vermogens- of geweldsdelict? Ja/nee 

9. Kent u iemand uit uw directe omgeving (vrienden, familie, etc.) die weleens dader is geweest van 

een vermogens of geweldsdelict? Ja/nee 

10. In hoeverre denkt u dat de dader open zou staan voor bemiddeling? 

( Helemaal niet       0    1    2    3    4     helemaal wel) 

 

U heeft aangegeven dat u weleens slachtoffer bent geweest van een delict. Zou u het delict voor de 

geest willen halen voor het beantwoorden van de volgende vragen? 

(Als u wilt, kunt u hier een korte beschrijving geven van het delict om dit te vergemakkelijken). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Emoties 

 
Angst 
Na het misdrijf… 
... ben ik bang voor de dader          ( Helemaal niet       0    1    2    3    4     helemaal wel) 
...ben ik bang dat dezelfde situatie terugkomt    (helemaal niet    0  1  2  3  4  helemaal wel) 
...ervaar ik meer angst in mijn leven dan ervoor    (helemaal niet   0   1  2  3  4  helemaal wel) 
...wordt ik angstig als ik aan de dader denk   (helemaal niet  0  1  2  3  4 helemaal wel) 
 
Woede 
Na het misdrijf… 
... ervaar ik boosheid richting de dader   (helemaal niet  0  1  2  3  4 helemaal wel) 
... ervaar ik meer woede in mijn leven dan ervoor   (helemaal niet  0  1  2  3  4 helemaal wel) 
... wordt ik boos als ik aan het misdrijf terugdenk     (helemaal niet  0  1  2  3  4 helemaal wel) 

 

3. Communicatiemiddelen 

Proces van bemiddeling 

Het proces van bemiddeling gaat als volgt: dader of slachtoffer neemt het initiatief voor de 

bemiddeling. De aanvraag van de dader of het slachtoffer komt binnen en stichting Slachtoffer in 

Beeld controleert en complementeert de gegevens van de persoon en van de andere partij. Als alles 

compleet is wordt er een eerste gesprek gevoerd met de initiatiefnemer. Vervolgens wordt de 

andere partij benaderd. Als de andere partij wel geïnteresseerd is, volgt een intake gesprek. Na het 

eerste gesprek wordt gekeken of beide partijen een bemiddeling zien zitten en legt de bemiddelaar 

uit hoe het in zijn werk gaat. Als dat zo is wordt er een vorm van bemiddeling gekozen. 

Hieronder volgen verschillende online en offline communicatiemiddelen die gekozen kunnen worden 

voor bemiddeld contact wanneer u bemiddeling zou willen met de dader. Per communicatiemiddel 

volgt een introductie van het middel en hoe de bemiddeling in zijn werk gaat. Daarna volgt een 

waarderingsvraag en krijgt u de mogelijkheid uw waardering voor het communicatiemiddel verder 

toe te lichten. Ook die toelichting is informatief voor ons, voor het inschatten van de behoeften die 

mensen hebben richting bemiddeling. Vergeet dit onderdeel dan ook niet in te vullen en probeer zo 

goed mogelijk te verwoorden wat uw redenen zijn om wel of niet gebruik te maken van een middel, 

als u bemiddeld contact zou willen met de dader. 

 

Face-to-face (direct) gesprek 
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 Face to face gesprek is het zelfde als een direct gesprek. Slachtoffer en dader ontmoeten elkaar in 

dezelfde kamer en zitten tegenover elkaar aan tafel. De bemiddelaar begeleidt het gesprek, is 

gespreksleider en is er om het gesprek in goede banen te leiden. Het proces gaat als volgt: slachtoffer 

of dader is de initiatiefnemer. Daar wordt eerst een gesprek mee gevoerd. Vervolgens met de 

wederpartij. Als beide partijen klaar voor de bemiddeling zijn, kan de keuze worden gemaakt voor 

een face-to-face (persoonlijk) gesprek. In het gesprek heeft de dader de kans om excuses te maken, 

zijn situatie uit te leggen en bijvoorbeeld vragen van het slachtoffer te beantwoorden. Het slachtoffer 

krijgt de kans vragen te stellen, emotie te tonen, en bijvoorbeeld uit te leggen wat de gevolgen van 

het incident zijn.  

 

Als ik bemiddeld contact zou willen hebben met de dader, dan zou ik een face-to-face gesprek 

kiezen als bemiddelingsvorm. 

Helemaal niet                                               0  1   2   3    4                                                 Helemaal wel 

 

Licht uw antwoord alstublieft nader toe. Kunt u voordelen en bezwaren noemen die u zich voorstelt 

bij deze vorm van bemiddeling? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Brief of e-mail sturen 

Het sturen van een brief of e-mail is ook een vorm van bemiddeling. Hierbij krijgen slachtoffer en 

dader de kans hun gevoelens en vragen op papier (of op de e-mail te zetten). Ook bij dit proces is de 

bemiddelaar betrokken. Hij leest als het ware mee om schade bij slachtoffer of dader te voorkomen. 

Allereerst volgt de standaardprocedure waarbij initiatiefnemer zich aanmeldt bij Slachtoffer in Beeld. 

Daar wordt eerst een gesprek mee gevoerd. Vervolgens met de wederpartij. Als beide partijen 
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gescand zijn op hun motieven en verwachtingen en klaar zijn voor de bemiddeling, begint het. De 

initiatiefnemer begint met het sturen van een e-mail of brief. Dit gaat via Slachtoffer in Beeld, om de 

privacy te waarborgen. In de brieven heeft de dader kans excuses te maken, zijn kant van het verhaal 

te vertellen en bijvoorbeeld vragen te beantwoorden. Het slachtoffer kan vragen stellen, excuses 

aannemen, emotie tonen en bijvoorbeeld vertellen wat de gevolgen zijn van het delict. Dit proces 

herhaalt zich totdat beide geen reactie meer hebben 

 

Als ik bemiddeld contact zou willen hebben met de dader, dan zou ik het sturen van een brief of e-

mail  kiezen als bemiddelingsvorm. 

 

Helemaal niet                                               0  1   2   3    4                                                 Helemaal wel 

 

Licht uw antwoord alstublieft nader toe. Kunt u voordelen en bezwaren noemen die u zich voorstelt 

bij deze vorm van bemiddeling? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Pendel bemiddeling 

Pendelbemiddeling  gaat als volgt. De bemiddelaar wordt ingezet als boodschapper en geeft een 

letterlijke boodschap door aan de wederpartij. Op deze manier hoeven slachtoffer en dader elkaar 

niet te zien, maar kunnen ze wel vragen aan elkaar stellen. De dader krijgt de mogelijkheid excuses te 

maken, berouw te tonen en bijvoorbeeld de situatie uit te leggen. Het slachtoffer krijgt de kans 

excuses in ontvangst te nemen, tonen van emotie en bijvoorbeeld uit te leggen wat de gevolgen van 
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het incident zijn. Eerst volgt er een voorprocedure. Initiatiefnemer meldt zich aan. De bemiddelaar 

gaat een gesprek aan en vervolgens wordt er contact gezocht met de wederpartij en wordt daarmee 

gesproken. Als beide partijen klaar zijn voor de bemiddeling, begint de pendelbemiddeling. Dit gaat 

door totdat beide partijen zijn uitgesproken. 

 

Als ik bemiddeld contact zou willen hebben met de dader, dan zou ik pendelen kiezen als 

bemiddelingsvorm. 

 

Helemaal niet                                               0  1   2   3    4                                                 Helemaal wel 

Licht uw antwoord alstublieft nader toe. Kunt u voordelen en bezwaren noemen die u zich voorstelt 

bij deze vorm van bemiddeling? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Videobellen 

Videobellen is vergelijkbaar met Skype. Hierbij kunnen slachtoffer en dader in hun eigen huis blijven, 

maar elkaar wel zien via een webcam via de computer. Ook kunnen ze elkaar horen door een 

microfoontje via de computer. Zo zien en horen ze elkaar dus via de computer, maar hoef je niet in 

het echt bij elkaar in een ruimte te zitten. Bij deze vorm van bemiddeling zijn twee bemiddelaars 

aanwezig. Zij voeren samen het gesprek met de initiatiefnemer en vervolgens met de wederpartij.  

Als beide partijen er klaar voor zijn en de motieven en verwachtingen van beide partijen zijn 

bekeken, kan het videobellen beginnen. Bij beide partijen is nu een bemiddelaar aanwezig. Nu heeft 

de dader de kans om zijn excuses te uiten, uit te leggen hoe het voor hem was, en bijvoorbeeld 

vragen te beantwoorden. Het slachtoffer kan vragen stellen, emoties tonen, uitleggen wat de 

gevolgen van het delict zijn en bijvoorbeeld excuses aannemen (mits het slachtoffer daar al aan toe 
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is). Het videobellen gaat door totdat beide partijen uitgepraat zijn. 

 

Als ik bemiddeld contact zou willen hebben met de dader, dan zou ik videobellen kiezen als 

bemiddelingsvorm. 

 

Helemaal niet                                               0  1   2   3    4                                                 Helemaal wel 

 

Licht uw antwoord alstublieft nader toe. Kunt u voordelen en bezwaren noemen die u zich voorstelt 

bij deze vorm van bemiddeling? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Chatten 

Chatten is het sturen van korte berichtjes naar elkaar via de computer. Het lijkt op e-mailen, alleen 

kan er bij chatten direct op elkaar gereageerd worden, waardoor het meer op een gesprek lijkt dan e-

mailen. Je kunt elkaar bij deze vorm niet zien. 

Allereerst meldt de initiatiefnemer zich aan, de bemiddelaar voert een eerste gesprek. Vervolgens 

wordt er een gesprek gevoerd met de wederpartij. Als de motieven en verwachtingen van beide 

partijen duidelijk zijn en beide partijen zijn er klaar voor, kan de bemiddeling beginnen. De 

bemiddelaar leest als het ware mee, voor de berichten verzonden worden. De dader krijgt ook bij 

deze vorm van bemiddeling de mogelijkheid excuses te maken, zijn kan van het verhaal te vertellen 

of bijvoorbeeld vragen van het slachtoffer te beantwoorden. Het slachtoffer krijgt de kans vragen te 

stellen, emotie te tonen, te vertellen wat de gevolgen zijn van het delict en bijvoorbeeld excuses van 

de dader aannemen (als het slachtoffer daar aan toe is). Het chatten gaat door tot beide partijen 

geen vragen, of opmerkingen meer hebben. 
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Als ik bemiddeld contact zou willen hebben met de dader, dan zou ik chatten kiezen als 

bemiddelingsvorm. 

 

Helemaal niet                                               0  1   2   3    4                                                 Helemaal wel 

 

Licht uw antwoord alstublieft nader toe. Kunt u voordelen en bezwaren noemen die u zich voorstelt 

bij deze vorm van bemiddeling? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen met betrekking tot het onderzoek? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Dit het eind van het onderzoek. Bedankt voor uw deelname! Als u benieuwd bent naar de uitslag van 

het onderzoek kunt u hieronder uw e-mail adres noteren. U ontvangt dan aan het eind van het 

onderzoek een e-mail met daarin de bevindingen. 
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E-mail:____________________________________________________________________________ 

 

Mocht u geïnteresseerd zijn in bemiddeld contact met uw dader of na dit onderzoek na zou willen 

praten, dan kan u contact opnemen met de stichting Slachtoffer in Beeld. Op de website 

www.slachtofferinbeeld.nl staat alle informatie over bemiddeling en hoe dat tot stand kan komen en 

wat de voorwaarden zijn. Ook staan op de website de contact gegevens van de stichting Slachtoffer 

in Beeld. 

 

 

6.2 Vragenlijst behoefte onder slachtoffers ( potentiële slachtoffers) 
Vragenlijst bachelorthese 
Informed consent 
 
Universiteit Twente 
Faculteit Sociale Wetenschappen, Psychologie 
Drienerlolaan 5 
7522 NB Enschede 
 

7-5-2013 

Beste deelnemer, 

U bent gevraagd mee te doen aan een onderzoek waarin gekeken wordt naar 

communicatiemiddelen die gebruikt kunnen worden bij slachtoffer-daderbemiddeling.  

Het betreft een bachelorthese onderzoek, uitgevoerd door Nicole van der Herberg onder begeleiding 

van dr. S. Zebel, in het kader van de opleiding Psychologie aan de Universiteit Twente. 

Dit onderzoek gaat over slachtoffer-daderbemiddeling. Als er in Nederland een delict plaats vindt 

krijgen slachtoffer en dader naderhand de mogelijkheid om nog met elkaar in contact te komen. Dit 

gaat via Slachtoffer in Beeld. Daders willen bijvoorbeeld hun excuses aanbieden voor het delict, of 

slachtoffers willen de dader laten weten wat voor een effect het delict op ze heeft gehad. Door 

middel van Slachtoffer in Beeld kan bemiddeling op een veilige en zorgvuldige manier plaatsvinden. 

De stichting probeert daders tegen wraak te beschermen en slachtoffers te beschermen tegen 

dreigingen van de dader. Pas nadat een bemiddelaar gepeild heeft of beide partijen toe zijn aan 

contact, mag dit plaatsvinden en wordt er een vorm van contact gekozen. 

 Het doel van dit onderzoek is te peilen welke vorm van bemiddeling slachtoffers het meest 

aanspreekt. Zijn er nieuwe methodes die aan de behoefte van slachtoffers voorzien. Doordat u een 

delict heeft meegemaakt kan u vanuit die ervaring een representatief beeld geven van de behoefte 

voor een bepaald communicatiemiddel. Dit kan vervolgens worden gebruikt door Slachtoffer in Beeld 

bij toekomstige bemiddeling. Op deze manier kan de organisatie kijken of er niet bestaande vormen 

van bemiddeling bij moeten komen of niet.  

Tijdens dit onderzoek krijgt u een aantal vragen die beantwoord moeten worden aan de hand van 

een casus. Er wordt u gevraagd u zo goed mogelijk in te leven in de casus, alsof het over u gaat. De 

http://www.slachtofferinbeeld.nl/
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vragen die daarna gesteld worden hebben betrekken op de emoties die u zou ervaren na het delict . 

Daarnaast worden er vragen gesteld met betrekking tot de communicatievorm die u zou kiezen, 

mocht u kiezen voor bemiddeling met de dader. We willen u erop wijzen dat het voor het onderzoek 

van belang is dat u zich echt verplaatst in de casus. 

Het doel van dit onderzoek is te peilen welke vorm van bemiddeling slachtoffers het meest 

aanspreekt. Zijn er nieuwe methodes die aan de behoefte van slachtoffers voorzien. Doordat u een 

delict heeft meegemaakt kunt u vanuit die ervaring een representatief beeld geven van de behoefte 

voor een bepaald communicatiemiddel. Dit kan vervolgens worden gebruikt door Slachtoffer in Beeld 

bij toekomstige bemiddeling. Op deze manier kan de organisatie kijken of de inzet van nieuwe 

vormen van bemiddeling een meerwaarde is. 

Uw gegevens zullen uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt worden. Uw gegevens worden anoniem 

verwerkt en zullen niet worden verstrekt aan derden. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. 

Als u op dit moment of na het onderzoek nog vragen heeft kunt u contact met mij opnemen via: 

n.j.vanderherberg@student.utwente.nl 

Heeft u dit begrepen en gaat u akkoord met deelname aan dit onderzoek? [ja/nee] 

 

Achtergrondgegevens 

Hieronder volgen een aantal vragen naar uw achtergrondgegevens om de vragenlijst goed te kunnen 

verwerken. Als iets niet van toepassing is, mag u dit aangeven. 

1.Leeftijd:_____ 

2.Geslacht: man/vrouw (omcirkel wat van toepassing is) 

3.Kent u  iemand uit uw directe omgeving (vrienden, familie, etc.) die weleens slachtoffer is geweest 

van een vermogens of geweldsdelict? Ja/Nee 

4.Bent u ooit wel eens dader geweest bij een vermogens- of geweldsdelict? Ja/nee 

5. Kent u iemand uit uw directe omgeving (vrienden, familie, etc.) die weleens dader is geweest van 

een vermogens of geweldsdelict? Ja/nee 

 

2. Casus 

U heeft aangegeven dat u geen ervaring heeft met een delict. Hieronder volgt een casus. Wilt u de 

volgende vragen beantwoorden alsof u zich in de situatie zou bevinden die in het scenario 

beschreven wordt? 

 

 

Casus 



 
 

  

58 – Nicole van der Herberg - Een effecten en behoeften onderzoek naar online en offline bemiddelingsvormen onder slachtoffers  

Stelt u voor, het is zaterdag en u bent van plan de stad in te gaan. Voordat u richting de stad gaat wilt 

u, zoals wel vaker, even wat geld pinnen. Eenmaal aangekomen bij de pinautomaat blijkt er niemand 

te staan en kunt u snel uw geld opnemen. Vlak voordat u het geld uit de automaat pakt hoort u 

geschreeuw en voelt u een harde dreun. Een man richt een pistool op u en schreeuwt dat hij uw geld 

wil. U ziet hierop geen andere mogelijkheid dan uw geld af te staan. U bent geschrokken en merkt 

dat er bloed langs uw gezicht loopt. Het blijkt dat u een wond aan uw hoofd hebt. 

 

3. Emoties 

Hieronder worden een aantal vragen gesteld met betrekking tot de emoties die kunnen worden 

opgeroepen na het voorgaande delict. Per vraag mag u met een cijfer aangeven in hoeverre u de 

stelling zou verwachten. Hierbij is 0 helemaal niet van toepassing, 1 niet van toepassing, 2 neutraal, 3 

wel van toepassing, 4 helemaal wel van toepassing. Wilt u zich zo goed mogelijk verplaatsen in 

voorgaande casus en met die gedachten de vragen beantwoorden? 

 

Angst 

Na zo’n misdrijf zou ik... 

...bang zijn voor de dader     (helemaal niet    0  1  2  3  4  helemaal wel) 

...bang zijn dat dezelfde situatie terugkomt  (helemaal niet    0  1  2  3  4  helemaal wel) 

...meer angst in mijn leven ervaren dan ervoor  (helemaal niet    0  1  2  3  4  helemaal wel) 

...angstig worden als ik aan de dader denk         (helemaal niet    0  1  2  3  4  helemaal wel) 

 

Woede 

Na zo’n misdrijf zou ik... 

...boos zijn op de dader       (helemaal niet    0  1  2  3  4  helemaal wel) 

...meer woede ervaren in mijn leven dan ervoor      (helemaal niet    0  1  2  3  4  helemaal wel) 

...boos zijn als ik aan het misdrijf terugdenk         (helemaal niet    0  1  2  3  4  helemaal wel) 

 

3. Communicatiemiddelen 

Proces van bemiddeling 

Het proces van bemiddeling gaat als volgt: dader of slachtoffer neemt het initiatief voor de 

bemiddeling. De aanvraag van de dader of het slachtoffer komt binnen en stichting Slachtoffer in 

Beeld controleert en completeert de gegevens van de persoon en van de andere partij. Als alles 

compleet is wordt er een eerste gesprek gevoerd met de initiatiefnemer. Vervolgens wordt de 

andere partij benaderd. Als de andere partij wel geïnteresseerd is, volgt een intake gesprek. Na het 

eerste gesprek wordt gekeken of beide partijen een bemiddeling zien zitten en legt de bemiddelaar 

uit hoe het in zijn werk gaat. Als dat zo is wordt er een vorm van bemiddeling gekozen. 

Hieronder volgen verschillende online en offline communicatiemiddelen die gekozen kunnen worden 

voor bemiddeld contact wanneer u bemiddeling zou willen met de dader. Per communicatiemiddel 

volgt een introductie van het middel en hoe de bemiddeling in zijn werk gaat. Daarna volgt een 

waarderingsvraag en krijgt u de mogelijkheid uw waardering voor het communicatiemiddel verder 
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toe te lichten. Ook die toelichting is informatief voor ons,  voor het inschatten van de behoeften die 

mensen hebben richting bemiddeling. Vergeet dit onderdeel dan ook niet in te vullen en probeer zo 

goed mogelijk te verwoorden wat uw redenen zijn om wel of niet gebruik te maken van een middel, 

als u bemiddeld contact zou willen met de dader. 

 

Face-to-face (direct) gesprek  

Face to face gesprek is hetzelfde als een direct gesprek. Slachtoffer en dader ontmoeten elkaar in 

dezelfde kamer en zitten tegenover elkaar aan tafel. De bemiddelaar begeleid het gesprek, is 

gespreksleider en is er om het gesprek in goede banen te leiden. Het proces gaat als volgt: slachtoffer 

of dader is de initiatiefnemer. Daar wordt eerst een gesprek mee gevoerd. Vervolgens met de 

wederpartij. Als beide partijen klaar voor de bemiddeling zijn, kan de keuze worden gemaakt voor 

een face-to-face (persoonlijk) gesprek. In het gesprek heeft de dader de kans om excuses te maken, 

zijn situatie uit te leggen en bijvoorbeeld vragen van het slachtoffer te beantwoorden. Het slachtoffer 

krijgt de kans vragen te stellen, emotie te tonen, en bijvoorbeeld uit te leggen wat de gevolgen van 

het incident zijn. 

 

Als ik bemiddeld contact zou willen hebben met de dader, dan zou ik een face-to-face gesprek 

kiezen als bemiddelingsvorm. 

Helemaal niet                                               0  1   2   3    4                                                 Helemaal wel 

 

Licht uw antwoord alstublieft nader toe. Kunt u voordelen en bezwaren noemen die u zich voorstelt 

bij deze vorm van bemiddeling? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Brief of e-mail sturen  

Het sturen van een brief of e-mail is ook een vorm van bemiddeling. Hierbij krijgen slachtoffer en 

dader de kans hun gevoelens en vragen op papier (of op de e-mail te zetten). Ook bij dit proces is de 

bemiddelaar betrokken. Hij leest als het ware mee om schade bij slachtoffer of dader te voorkomen. 

Allereerst volgt de standaardprocedure waarbij initiatiefnemer zich aanmeldt bij Slachtoffer in Beeld. 

Daar wordt eerst een gesprek mee gevoerd. Vervolgens met de wederpartij. Als beide partijen 

gescand zijn op hun motieven en verwachtingen en klaar zijn voor de bemiddeling, begint het. De 

initiatiefnemer begint met het sturen van een e-mail of brief. Dit gaat via Slachtoffer in Beeld, om de 

privacy te waarborgen. In de brieven heeft de dader kans excuses te maken, zijn kant van het verhaal 

te vertellen en bijvoorbeeld vragen te beantwoorden. Het slachtoffer kan vragen stellen, excuses 

aannemen, emotie tonen en bijvoorbeeld vertellen wat de gevolgen zijn van het delict. Dit proces 

herhaalt zich totdat beide geen reactie meer hebben 

 

Als ik bemiddeld contact zou willen hebben met de dader, dan zou ik het sturen van een brief of e-

mail  kiezen als bemiddelingsvorm. 

 

Helemaal niet                                               0  1   2   3    4                                                 Helemaal wel 

 

Licht uw antwoord alstublieft nader toe. Kunt u voordelen en bezwaren noemen die u zich voorstelt 

bij deze vorm van bemiddeling? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Pendel bemiddeling 

Pendelbemiddeling gaat als volgt. De bemiddelaar wordt ingezet als boodschapper en geeft een 

letterlijke boodschap door aan de wederpartij. Op deze manier hoeven slachtoffer en dader elkaar 

niet te zien, maar kunnen ze wel vragen aan elkaar stellen. De dader krijgt de mogelijkheid excuses te 

maken, berouw te tonen en bijvoorbeeld de situatie uit te leggen. Het slachtoffer krijgt de kans 

excuses in ontvangst te nemen, tonen van emotie en bijvoorbeeld uit te leggen wat de gevolgen van 

het incident zijn. Eerst volgt er een voorprocedure. Initiatiefnemer meldt zich aan. De bemiddelaar 

gaat een gesprek aan en vervolgens wordt er contact gezocht met de wederpartij en wordt daarmee 

gesproken. Als beide partijen klaar zijn voor de bemiddeling, begint de pendelbemiddeling. Dit gaat 

door totdat beide partijen zijn uitgesproken. 

 

Als ik bemiddeld contact zou willen hebben met de dader, dan zou ik pendelen kiezen als 

bemiddelingsvorm. 

 

Helemaal niet                                               0  1   2   3    4                                                 Helemaal wel 

Licht uw antwoord alstublieft nader toe. Kunt u voordelen en bezwaren noemen die u zich voorstelt 

bij deze vorm van bemiddeling? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Videobellen 

Videobellen is vergelijkbaar met Skype. Hierbij kunnen slachtoffer en dader in hun eigen huis blijven, 

maar elkaar wel zien via een webcam via de computer. Ook kunnen ze elkaar horen door een 

microfoontje via de computer. Zo zien en horen ze elkaar dus via de computer, maar hoef je niet in 

het echt bij elkaar in een ruimte te zitten. Bij deze vorm van bemiddeling zijn twee bemiddelaars 

aanwezig. Zij voeren samen het gesprek met de initiatiefnemer en vervolgens met de wederpartij.  
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Als beide partijen er klaar voor zijn en de motieven en verwachtingen van beide partijen zijn 

bekeken, kan het videobellen beginnen. Bij beide partijen is nu een bemiddelaar aanwezig. Nu heeft 

de dader de kans om zijn excuses aan te bieden, uit te leggen hoe het voor hem was, en bijvoorbeeld 

vragen te beantwoorden. Het slachtoffer kan vragen stellen, emoties tonen, uitleggen wat de 

gevolgen van het delict zijn en bijvoorbeeld excuses aannemen (mits het slachtoffer daar al aan toe 

is). Het videobellen gaat door totdat beide partijen uitgepraat zijn. 

 

Als ik bemiddeld contact zou willen hebben met de dader, dan zou ik videobellen kiezen als 

bemiddelingsvorm. 

 

Helemaal niet                                               0  1   2   3    4                                                 Helemaal wel 

 

Licht uw antwoord alstublieft nader toe. Kunt u voordelen en bezwaren noemen die u zich voorstelt 

bij deze vorm van bemiddeling? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Chatten 

Chatten is het sturen van korte berichtjes naar elkaar via de computer. Het lijkt op e-mailen, alleen 

kan er bij chatten direct op elkaar gereageerd worden, waardoor het meer op een gesprek lijkt dan e-

mailen. Je kunt elkaar bij deze vorm niet zien. 

Allereerst meldt de initiatiefnemer zich aan, de bemiddelaar voert een eerste gesprek. Vervolgens 

wordt er een gesprek gevoerd met de wederpartij. Als de motieven en verwachtingen van beide 

partijen duidelijk zijn en beide partijen zijn er klaar voor, kan de bemiddeling beginnen. De 

bemiddelaar leest als het ware mee, voor de berichten verzonden worden. De dader krijgt ook bij 

deze vorm van bemiddeling de mogelijkheid excuses te maken, zijn kan van het verhaal te vertellen 
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of bijvoorbeeld vragen van het slachtoffer te beantwoorden. Het slachtoffer krijgt de kans vragen te 

stellen, emotie te tonen, te vertellen wat de gevolgen zijn van het delict en bijvoorbeeld excuses van 

de dader aannemen (als het slachtoffer daar aan toe is). Het chatten gaat door tot beide partijen 

geen vragen, of opmerkingen meer hebben. 

Als ik bemiddeld contact zou willen hebben met de dader, dan zou ik chatten kiezen als 

bemiddelingsvorm. 

 

Helemaal niet                                               0  1   2   3    4                                                 Helemaal wel 

 

Licht uw antwoord alstublieft nader toe. Kunt u voordelen en bezwaren noemen die u zich voorstelt 

bij deze vorm van bemiddeling? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen met betrekking tot het onderzoek? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Dit het eind van het onderzoek. Bedankt voor uw deelname! Als u benieuwd bent naar de uitslag van 

het onderzoek kunt u hieronder uw e-mail adres noteren. U ontvangt dan aan het eind van het 

onderzoek een e-mail met daarin de bevindingen. 

E-mail:____________________________________________________________________________ 

Mocht u nog vragen hebben over stichting Slachtoffer in Beeld of meer willen weten, dan kan u 

kijken op www.slachtofferinbeeld.nl . 

 

  

http://www.slachtofferinbeeld.nl/


 
 

Nicole van der Herberg - Een effecten en behoeften onderzoek naar online en offline bemiddelingsvormen onder slachtoffers – 65 

6.3 Inleidende e-mail voor de vragenlijsten 
 

Beste meneer/mevrouw, 

Voor mijn bachelorthese ben ik bezig met het doen van onderzoek naar slachtoffer-

daderbemiddeling: constructieve, bemiddelde contacten tussen slachtoffers en daders van 

misdrijven. Dergelijke contacten zijn altijd op vrijwillige basis, en worden begeleid door professionele 

bemiddelaars van een erkende organisatie genaamd Slachtoffer in Beeld. 

We willen graag peilen aan welke (nieuwe) communicatievormen mogelijk behoefte is bij slachtoffer-

daderbemiddeling. 

Het gaat in dit onderzoek niet alleen om mensen die daadwerkelijk slachtoffer zijn geworden van een 

misdrijf, maar ook om de mening van burgers die zich verplaatsen in een situatie waarin ze 

slachtoffer zijn. Zou u mij willen helpen bij dit onderzoek? Het duurt maximaal 15 minuten. Allereerst 

worden er wat achtergrond gegevens van u gevraagd en daarna volgen een aantal inhoudelijke 

vragen met betrekking tot communicatievormen bij bemiddeling. 

Er zijn twee verschillende vragenlijsten. Een is specifiek voor mensen die  slachtoffer zijn geweest  

van een delict en de ander voor mensen die dat niet zijn. 

Bent u in uw leven zelf wel eens slachtoffer geweest van een vermogens- of geweldsdelict? 

Ja, zou u op basis van dit delict enkele vragen willen beantwoorden in relatie tot bemiddeling?  

link: http://www.thesistools.com/web/?id=347324 

(als klikken op de link niet werkt, kan u de link kopiëren en plakken in de adresbalk). 

Nee, zou u op basis van de casus in de onderstaande link enkele vragen willen beantwoorden in 

relatie tot bemiddeling? 

link :  http://www.thesistools.com/web/?id=347855 

 

Alvast bedankt voor het meedoen aan de vragenlijst! 

 

Met vriendelijke groet, 

Nicole van der Herberg 
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