MEDIATION IN STRAFZAKEN
Specialisatie voor MfN-geregistreerde
mediators

Mediation in strafzaken (specialisatie)
Inleiding
In december 2017 is er een besluit gekomen in de Tweede Kamer dat
‘herstelbemiddeling’, zoals mediation in strafzaken ook wel wordt genoemd,
doorgang kan vinden.
Uit het amendement van 21 december 2017:
In 82% van de gevallen wordt mediation succesvol afgerond. Vanzelfsprekend dient
het strafrecht meer doelen dan alleen verzoening, maar er is al meerdere malen
gebleken dat mediation in veel gevallen van toegevoegde waarde is voor het
verloop en de uitkomst van het strafproces.
Doelgroep
De training is bestemd voor operationele mediators die zich op het gebied van het strafrecht
willen begeven en die zich willen kwalificeren voor inschrijving bij de verschillende
rechtbanken. De registratie als MfN mediator is een vereiste.
Daarnaast staat de training ook open voor mediators die in het herstelrecht werken en zich
richten op (complexe) processen van verwerken en verzoenen (herstelrecht, restorative
circles, vreedzame wijk, dader-slachtoffer gesprekken) van kleine en grote conflicten. Ook
professionals die uit anderen hoofde te maken hebben met mediation in strafzaken zijn
welkom. We denken hierbij bijvoorbeeld aan rechters, officieren van justitie, mediation
functionarissen, reclasseringsambtenaren en advocaten.

Doel van de training
De drie dagen vormen de basis voor het werken als mediator in strafzaken. De deelnemer
verkrijgt inzicht in de context van het strafrecht, het mediationproces, het instrumentarium
van de mediator in strafzaken en de bijzonderheden van de vaststellingsovereenkomst. Door
middel van casuïstiek en praktijkoefeningen doet de deelnemer kennis en ervaring op die
nodig zijn om als mediator in strafzaken te beginnen.
Vooralsnog is de werkwijze van de mediationbureaus van de rechtbanken als volgt:
Na de training kunt u zich inschrijven bij als strafrechtmediator. Bij de rechtbank komt u op
een lijst te staan van alle strafrechtmediators. Om ‘ervaren’ strafrechtmediator te worden zult
u door Bureau Mediation uitgenodigd worden om eerst driemaal kosteloos deel te nemen als
co-mediator aan een strafzaak mediation. Vervolgens zult u zeven mediations deelnemen
als duo mediator. Daarna bent u een ervaren strafzaakmediator. De meeste strafzaak
mediations worden gedaan door duo-mediators. Dat betekent dat de door het rijk betaalde
vergoeding door twee mediators wordt gedeeld. Het tarief dat in 2018 wordt betaald voor
een complete mediation in strafzaken is € 800,00 exclusief 21% BTW: dit is inclusief kosten,
zoals bv reiskosten. Dit bedrag wordt dus door twee mediators gedeeld.

Globaal komen de volgende onderwerpen aan de orde:
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het strafproces en strafprocesrecht
juridische kaders van herstelrecht;
de verwijsvoorziening in de praktijk;
gespreksvoering binnen mediation
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dader-slachtoffer systemen;
praktijk van mediation in strafzaken – van intake tot vaststellingsovereenkomst;
herstelinterventies (restorative cirkels)
complexiteit en dynamiek van high conflict systemen;
omgaan met mensen uit verschillende maatschappelijke lagen
rouwverwerking binnen strafrecht mediation
het profiel van de mediator in strafzaken (van werkwijze/houding tot en met de
reglementaire/administratieve kant van de specialisatie).
omgaan met deelnemers met verschillende sociaal/culturele achtergronden

Permanente Educatie MFN
Deze training levert u de volgende PE punten op:
21 PE, categorie 1a
Accreditatie aangevraagd bij het SKM/MfN

Open inschrijving
De training duurt drie dagen: dag 1 van 9.30 tot 20 uur, dag 2 en 3 van 9.30 tot 17 uur;.
Voor actuele data verwijzen wij u naar onze website: www.merlijngroep.nl.

Trainer en locatie
Voor nadere informatie over data en trainers verwijzen wij u naar onze website:
www.merlijngroep.nl

Incompany-training
Bij een incompany-training wordt na overleg over de specifieke wensen van uw organisatie
een offerte aangeboden.
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PROGRAMMA
Opleiding Mediation in strafzaken
Dag 1
Ochtend
09.30 - 10.00 : Ontvangst met koffie/thee, informeel kennismaken met trainers en collega
deelnemers
10.00 - 10.10 : Welkom, huishoudelijke afspraken en bespreking programma
10.10 - 11.00 : Kennismaking, inventarisatie persoonlijke aandachtspunten en
verwachtingen, ervaringen en leerdoelen.
11.00 - 11.15 Pauze
11.15 - 11.45 Inleiding in mediation in strafrecht en de mediator in strafzaken, procedure
voor aanvang mediation.
11.45 - 12.30 Startovereenkomst/mediation overeenkomst
12.30 - 13.30 Lunch
Middag
13.30 - 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 16.45
16.45 – 17.30
17.30 – 18.30
18.30 – 19.00
19.00 – 20.00

Praktijk: oefenen intakegesprek verdachte/dader
Pauze
Praktijk: oefenen intakegesprek slachtoffer
Snack
Rollenspel casus mediation met docenten
Praktijkfilm
Naspreken en oefenen

Leerdoel:
• Kennismaking met mediation in strafzaken in de praktijk
• Verkrijgen van procesoverzicht
• Doen van eerste interventies als mediator in strafzaken
• Structuur van de mediation, wie eerst en waarom
Onderwerpen:
• Procesoverzicht
• Conflictanalyse
• Bijzondere kenmerken mediation in strafzaken
• Vigerende wetgeving (51h Sv etc.)
• Straf- versus Herstelrecht
• Termijnen
• Informatie en taxatiefase
• Gespreksvoorbereiding
• Gespreksvoering:
• het Proces Verbaal
Fase in het proces:
Fase 1: Verkenning en Intake-fase
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Dag 2
Ochtend
09.00 -09.30
10.00 -11.15

Terugblik op dag-1
Motivatie van partijen en wat zijn de contra-indicaties van mediation en
benodigde mediation vaardigheden
11.15 - 11.30 Pauze
11.30 - 12.00 Praktijk: casussen oefenen
12.30 – 13.00 Strafrechtelijke gevolgen
12.30 - 13.30 Lunch
Middag
13.35 - 15.00 Praktijk: face-to-face gesprekken verdachte/dader en slachtoffer
15.00 – 15.15 Pauze
15.15 – 17.00 Omgaan met mensen uit verschillende maatschappelijke lagen en/of
psychisch problemen en rouwverwerking binnen mediation
Leerdoel:
• Kennismaking met mediation in strafzaken als bijzondere toepassingspraktijk
• Verkrijgen van procesoverzicht
• Verdieping interventies als mediator in strafzaken
Onderwerpen:
• Procesoverzicht
• Conflictanalyse
• Bijzondere kenmerken mediation in strafzaken
• Vigerende wetgeving (51h WvS)
• Straf- versus Herstelrecht
• Conflict ´genogram´
• Gespreksvoorbereiding en voering
Fase in het proces:
Fase-2: Eerste individuele gesprek met dader en eerste individuele gesprek met slachtoffer
Fase-3: Eerste aanzet tot het gezamenlijk gesprek
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Dag 3
Ochtend
09.00 -10.30
10.30 -11.15

Terugblik op het eerste blok
VSO en Schadevergoeding en de rol van verzekeraars en advocaten bij
schade. Welke grenzen zijn er binnen de mediation bij schade.
11.15 - 11.30 Pauze
11.30 - 12.30 Zorg en nazorg na de mediation, afronding wat doe je als partijen na de
mediation contact met je opnemen.
12.30 - 13.30 Lunch
Middag
13.30 - 15.00

Praktijk: oefenen voorbereidende gesprekken en gemeenschappelijk
gesprek
15.00 – 15.15 Pauze
15.15 – 17.00 Oefenen van een gehele mediation, feedback door de andere deelnemers
17.00 – 17.15 Korte evaluatie
Leerdoel:
• Oefenen van delen van de mediation
• Indicaties en contra-indicaties
Onderwerpen:
• Schikken
• Schadevergoeding
• Immateriële genoegdoening
• ‘Veiligheid’: de kwetsbare mediator
• Gespreksvoering: Caucus dader en slachtoffer
Fase in het proces:
Fase-3: Gemeenschappelijke bemiddelingsgesprek
Fase-4: Afronden
Consolideren, evalueren en eigen praktijk
Onderwerpen:
• Input van cursisten na dag 1-3
• Het doen van een gehele mediation
• Het ontvangen en geven van feedback op de gehele mediation
• Consolideren kennis en ervaring
• Zicht krijgen op eigen stijl en ontwikkelpunten
• Zorg en nazorg
• Financieringsstructuur
• Praktijknotities (voorbeeld Tijdschrift voor Herstelrecht)
• Fase-1 t/m Fase-4 oefenen
• Schrijven Vaststellingsovereenkomst (VSO)
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Fase in het proces:
Gehele procedure doorlopen t/m vaststelling + terugkoppeling naar verwijzer (fase 1 t/m 4)
Bijzonderheden:
De bovenstaande indeling en inhoud is aan ontwikkeling onderhevig. De trainers behouden
zich het recht voor de inhoud aan te passen gelet op de snelle ontwikkelingen in het
vakgebied.
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