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Moderator vierde in 2019 haar 20ste verjaardag met een prachtig feest! 
36 medewerkers waren aan de slag, verspreid over 6 teams in heel Vlaanderen. 
Zij werken vanuit de zelf ontwikkelde leidraad: ‘Samen Autonoom, Veelzijdig Competent’.

Moderator vzw en haar medewerkers

Slachtoffers

In 2019 werden 2668
slachtoffers geïnformeerd
in de opgenomen
aanvragen, daarvan namen
er 1561 contact op met
een bemiddelingsdienst en
wilden er 1090
effectief bemiddelen.

Daders

In 2019 werden 1807
daders geïnformeerd in
de opgenomen aanvragen,
daarvan namen er
1433 contact op met
een bemiddelingsdienst en
wilden er
1243 effectief bemiddelen.

In 2019 werden 1577
aanvragen opgenomen.  Iets
meer dan de helft van die
aanvragen gebeurt tijdens
het opsporingsonderzoek. 
20% gebeurt tijdens de
strafuitvoering. 

Aanvragen
Slachtoffer-
dader 
bemiddeling in
2019

Afgelopen jaar kwam het in 836 bemiddelingsdossiers tot een effectieve uitwisseling
van informatie.  In 285 van die bemiddelingen vond er ook een face to face contact
plaats. 

Effectieve bemiddelingen

159 keer besloten de partijen gezamenlijk een weerslag van hun bemiddelingstraject
op te tekenen in een schriftelijke overeenkomst. 

* Wil je een bredere kijk op de (lokale) werking van onze bemiddelingsdiensten: alle cijfers
vind je op onze website of in de lokale fiches van ons jaarverslag.  

Overeenkomsten

Moderatorthema's
in 2019

Bu i t e nge r e c h t e l i j k
b e m i dd e l e n

Er is een maatschappelijke nood aan dialoog na strafbare feiten, ook al zijn deze (nog) niet of niet meer in het blikveld van
Justitie. Klacht indienen is daarbij niet altijd gewenst door betrokkenen.
De voorbije 4 jaar werd er ervaring en expertise opgebouwd in ‘buitengerechtelijke bemiddeling’ binnen Moderator.
Sinds 2016 ontvingen we 104 aanmeldingen. In 34 hiervan werd bemiddeld: 20 face to face (waarvan 12 in
zedendossiers) en 14 indirect. 13 aanmeldingen zitten nog in een verkennende fase.
De relatie tot het justitieel kader is divers: Geen misdrijf maar ongeval, zelfdoding, conflict op het werk, mondelinge
bedreigingen, strafbare feiten zonder klacht, een zijspoor in een lopend gerechtelijk dossier,
een verjaard dossier of een strafrechtelijke procedure die volledig afgerond is.
Aanmeldingen komen uit verscheiden hoek: gekende verwijspartners, maar ook nieuwe partners verwijzen door.  Maar
ook burgers zelf weten ons te vinden. 

' S ame n s p r a a k '
H e r s t e l g e r i c h t e
d i a l o og g r o e pe n

H e r s t e l f o nd s

In 2019 dienden 55 gedetineerden een aanvraag
in tot tussenkomst van het herstelfonds. Het aantal
aanvragen ging de voorbije drie jaar in stijgende
lijn.
31 aanvragen betroffen vermogensdelicten , 15
betroffen persoonsdelicten, 9 aanvragen betroffen
zedendelicten.
De aanvragen waren afkomstig van 10
verschillende gevangenissen.
In 2019 stelden 22 organisaties hun deuren open
voor 32 gedetineerden die vrijwilligerswerk voor
hen deden.

2 jarig project.
Gericht op slachtoffers en daders van niet
gerelateerde misdrijven, hun context en burgers.
3 Thema's: verkeersongevallen, radicalisering en
haatmisdrijven en seksueel grensoverschrijdend
gedrag, binnen en buiten organisaties. 
Samen met een netwerk van professionele partners
en ervaringsdeskundigen. 
In elk van de drie genoemde domeinen willen we
minstens één dialooggroep opzetten en evalueren.
Meer info: zie jaarkrant en website.
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