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Phase 1: Initiative and motivation to contact
Option 1
The victim iniated contact. It is not clear yet what
the wishes of the offender are.
Victim: ⱱ
Offender: ?

To do
• Who is the notifying party? The victim of
an victim organisation?
• Inform the psychologist of the offender
about the initiative
• What are the intentions, goals and expectations of the
victim?
• Does the victim want a mediator from
Slachtoffer in Beeld?
• What are high risk characteristics of the
victim?
• What is the opinion of the psychologist of the offender? He
decides whether or not to proceed.
• Does the victim want a support figure?
• Who will offer aftercare for the victim?
• Are there no barriers? Go to phase 2,
option 4.
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• Belangrijke ketenpartners

Slachtoffer in Beeld
Slachtoffer in Beeld is een door de overheid gesubsidieerde organisatie die gesprekken
tussen slachtoffers en daders (zowel daders met en zonder tbs maatregel) van misdrijven
en verkeersongevallen begeleidt. Ook organiseert Slachtoffer in Beeld bewustwordingsbijeenkomsten aan daders en verzorgt trainingen voor professionals die werken met slachtoffers en daders. Slachtoffer-daderbemiddeling kan slachtoffers en daders van misdrijven
helpen bij de verwerking door samen te kijken naar de vragen rondom een misdrijf, de
motieven en de gevolgen ervan. Dit kan beide partijen helpen om het incident een plek te
kunnen geven.
Contactgegevens
Tel: 030 234 00 45
Email: info@slachtofferinbeeld.nl

Slachtofferhulp Nederland
Slachtofferhulp Nederland is een door de overheid gesubsidieerde organisatie die slachtoffers na een ingrijpende gebeurtenis ondersteunt met praktische hulp, emotionele steun
en juridisch advies. Sinds enkele jaren worden slachtoffers van ernstige misdrijven, waar
tbs-delicten vaak onder vallen, altijd ondersteund door een professionele casemanager
(gespecialiseerde beroepskracht). De casemanager is betrokken vanaf het moment direct
na het misdrijf tot een half jaar na behandeling van de strafzaak in hoger beroep. Daarna
bepalen het slachtoffer en de casemanager of verdere hulp nodig is en wie de hulp kan
verlenen. De casemanager kan eventuele vervolghulp regelen.
Contactgegevens
Tel: 0900-0101

Informatiepunt Detentie Verloop
Het Informatiepunt Detentieverloop informeert slachtoffers en nabestaanden over de
plaatsing, de verloven, eventuele onttrekking aan verlof en/of aanhouding door de politie
en eventueel overlijden van de tbs-er. Verder inventariseert het Informatiepunt Detentieverloop de wensen en belangen van slachtoffer en nabestaanden.
Contactgegevens
Tel: (088) 699 1951
Email: IDV@om.nl
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