Je was betrokken bij feiten.
Ondertussen verscheen je voor
de jeugdrechter.
De jeugdrechter beschouwt
het misdrijf als een ernstig feit en
stelt een HERGO voor.
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HERGO

Wat?
Op dit moment bevindt het dossier zich bij de
jeugdrechter. Via een HERGO wil de
jeugdrechter jou, als dader, actief betrekken.
Een HERGO is een begeleid groepsgesprek
tussen jou, je ouders en het slachtoffer. Daarbij
zijn ook andere personen aanwezig zoals een
politieagent, steunfiguren, eventueel advocaten,
consulent …
De HERGO bestaat uit 2 luiken:
1. Tijdens het gesprek krijg je de kans om te
zeggen wat je denkt en voelt. Misschien heb je
spijt, ben je boos of verdrietig. Het kan goed
doen om erover te vertellen. Het slachtoffer zal ook zijn verhaal brengen. Hoe heeft hij
de feiten ervaren en wat waren de gevolgen?
Misschien heeft hij nog verwachtingen naar
jou?
Het tweede luik van de HERGO is een oefening
voor jou om een voorstel tot herstel te
bedenken : herstel naar het slachtoffer, ten
aanzien van de maatschappij en naar de
toekomst toe.

Hoe?
We hebben vooraf aparte gesprekken met jou en
je ouders én met het slachtoffer. We komen graag
bij je langs om te luisteren naar wat er
gebeurd is en om een volledige uitleg te geven
over wat je precies kan verwachten van een
HERGO.
Als je kiest om mee te werken aan de HERGO,
wordt een moment gezocht waarop iedereen kan
samenkomen.
Tijdens het groepsgesprek zal het slachtoffer jou
vertellen wat de gevolgen voor hem zijn
geweest en wat hij nu nog van jou verwacht.
Jij zelf krijgt uiteraard ook de kans om te zeggen
wat de feiten voor jou betekend hebben.
Daarna kunnen jij, je ouders en eventuele steunfiguren even samenzitten om te zoeken naar een
voorstel om het goed te maken tegenover het
slachtoffer én tegenover de samenleving.
Het is ook de bedoeling dat je dan nadenkt over
hoe je dergelijke feiten in de toekomst kan
vermijden.
Dit voorstel wordt nadien ter goedkeuring
voorgelegd aan de jeugdrechter.

Goed om
weten.
HERGO staat voor
HERstelgericht GroepsOverleg.
De HERGO wordt begeleid door
2 modertoren van de dienst HCA
Oost-Vlaanderen.
De moderatoren kiezen geen partij.
Ze zijn er enkel om het gesprek te
begeleiden.
Je mag, naast je ouders, nog iemand
meenemen om je te helpen tijdens de
HERGO. Dit kan een vriend, familielid,
leraar, … zijn.
Het groepsgesprek gaat door op een
neutrale plaats, dus niet bij jou of het
slachtoffer thuis.
Een HERGO is gratis.

