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Herstelgerichte politiezorg

Een theoretische benadering
John Blad

Restorative Justice

‘RJ is a theory of justice that emphasizes
repairing the harm caused or revealed by

criminal behaviour. It is best 
accomplished through cooperative

processes that include all stakeholders.’

www.restorativejustice.org
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Restorative Policing

‘RP is that style of policing that emphasizes
repairing the harm caused or revealed by

criminal behaviour. It promotes cooperative
processes that include all stakeholders in 
order to identify, address and redress the 

harms caused.’

John Blad, 2009

Herstelgerichte politiezorg

• Vereist een overwegende, uitdrukkelijke 
en continue herstelgerichte 
handhavings-stijl op basis van RJ-
gedachtengoed

• Gedragen en uitgedragen door de 
gehele organisatie

• Ondersteund door wetgeving waarin 
grenslijnen worden aangeduid
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Wetgeving

• Wanneer moeten de belangen van de 
klassieke strafvordering domineren?
(‘in beginsel niet-herstelbare 
delicten’)

• Wanneer mogen de belangen bij en de 
behoeften aan herstel domineren en 
moet de politie overwegend aan 
‘herstelbevordering’ doen? 
(‘in beginsel herstelbare delicten’)

Brede veiligheidszorg

• Veel delictsgedrag = littekengedrag: ‘de 
roelerende rekening presenteren’.

• Herstelgerichte aandacht voor een 
breed scala aan sociale problemen en 
conflicten kan bijdragen aan veiligheid 
door bevordering van sociale cohesie 
en integratie.
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Sociale cohesie 

• de interne samenhang van een sociaal systeem 

• Normatieve component : de identificatie en gevoelens van 
solidariteit met anderen, die als moreel verplichtend wordt 
ervaren.

• 'Sociale cohesie vereist dat mensen hun persoonlijke belangen 
afstemmen op een gemeenschappelijk belang, dat zij in hun 
activiteiten rekening houden met elkaar, en elkaar (informeel of
formeel) controleren op de naleving van gezamenlijk 
onderschreven normen.' 

• De functionele component ligt in het vermogen tot 
gecoördineerd samenhandelen. 

Sociale integratie

• ‘heeft betrekking op de coherentie tussen 
uiteenlopende sociale eenheden, die 
daarmee tot een herkenbaar geheel worden 
en wel zo, dat individuen op een volwaardige 
wijze deel kunnen uitmaken van die 
eenheden.(…) Sociale integratie komt tot 
stand via onderlinge samenwerking en 
coördinatie van hun interacties, convergentie 
van hun denkbeelden over voor hen 
relevante zaken en gelijkgestemde 
gevoelens over die zaken.’
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Politie als deel van de sociale 
infrastructuur

• ‘het geheel van organisaties, diensten, 
voorzieningen en betrekkingen, die het 
mogelijk maken dat mensen in 
redelijkheid in sociale verbanden 
(buurten, groepen, netwerken, 
huishoudens) samen kunnen leven en 
kunnen participeren in de samenleving.’

Zekere Banden, SCP, 2002.

Politiebemiddeling

• Voor een groot deel: informeel en ‘de 
bal terugspelend’ (vanuit 
politiebelangen).

• In formele bemiddeling met een 
sanctionerende betekenis kan de politie 
beter geen bemiddelaar zijn: wel een 
belangrijke ‘stakeholder’.
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Cruciale elementen

• Slachtoffergevoeligheid en voorkoming 
secundaire victimisering

• Ontkoppeling van het karakter van de 
‘daad’ en dat van de ‘dader’ die ruimte 
biedt: vermijding van stigmatisering en 
discriminatie.

• Vertrouwen in communicatieve 
processen en eigen vermogen van 
burgers

Restorative Policing

Het is er in zekere mate al!

Als dat een ‘onderdrukt weten’ is moet het 
worden bevrijd om te komen tot een 

bewuste, herstelgerichte bekwaamheid.

Dank voor de aandacht.
Blad@frg.eur.nl


