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2016 ligt achter ons, 2017 alweer 

even aan de gang.  Toch houden 

we eraan om even terug te 

blikken op het afgelopen jaar.  

Zoals de voorbije jaren doen we 

dat graag samen met onze 

cliënten en partners.  Daarom 

laten we hen ook dit jaar weer 

graag aan het woord, maar 

beginnen doen we, hoe kan het 

ook anders, met onze nieuwe 

naam: Moderator Forum voor 

herstelrecht en bemiddeling.   

  

 

We verlieten de vertrouwde 

naam Suggnomè en kozen voor 

het meer toegankelijke 

‘Moderator’. Bij een nieuwe 

naam hoort uiteraard ook een 

uitleg, die elk van onze 

opdrachten fijn verwoordt.  

 

Moderator staat voor: 

Initiator tot vrijwillige en 

vertrouwelijke dialoog naar 

aanleiding van een misdrijf 

Facilitator in de uitwisseling 

tussen slachtoffers, daders, 

veroorzakers van een ongeval 

en hun naasten 

Katalysator voor het 

overbrengen van gevoelens en 

moeilijke boodschappen 

Mediator: een forum voor 

uitwisseling tussen partners op 

het terrein van welzijn en 

justitie 

Innovator via het verbinden van 

praktijk-wetenschap en beleid 

Inspirator voor het vormen en 

verspreiden van opinie  

 

 

Terwijl ook wij aan onze nieuwe 

naam gewend raakten (alhoewel 

we ons soms nog betrappen op 

het gebruik van de oude…), 

werd ook onze lokale werking 

voor een serieuze uitdaging 

gesteld. Het afgelopen jaar 

werd immers gestart met een 

geautomatiseerd 

bemiddelingsaanbod vanuit het 

parket. Dit experiment was niet 

enkel van invloed op ons team 

maar ook bij de uitvoering van 

ons bemiddelingswerk.  
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2016 was voor 

Bemiddelingsdienst Oost-

Vlaanderen echt een jaar van 

verandering.  

Dat maakte ons ook 

nieuwsgierig naar hoe onze 

partners deze veranderingen 

ervaarden.  Daarom legden we 

hen enkele vragen voor: : 

- Hoe ervaarde u deze 

veranderingen zelf?  

- Welke impact had dit 

voor uw dienst en 

cliënteel? 

- Wat wenst u 

Moderator toe in 

2017? 

Doorheen deze krant kan u in 

de kadertjes, reacties lezen van 

verschillende 

samenwerkingspartners op de 

drie vragen die de bemiddelaars 

hen voorlegden.   

 

 

H, 5 jaar geleden werden u en uw 

zoontje van 10 jaar, het 

slachtoffer van een gewelddadig 

incident, een afrekening met 

maffialeden waarmee u niets te 

maken had. U geraakte zwaar 

verwond door schotwonden en 

uw zoontje kwam er met de grote 

schrik vanaf, 2 andere personen 

werden vermoord. Momenteel 

bent u fysiek hersteld, doch 

gezien de grote impact op uw 

leven laat dit onmiskenbaar 

sporen na voor u en uw familie. 

Wij zijn dankbaar dat u wilt 

getuigen over uw ervaring met 

slachtoffer –dader bemiddeling in 

het najaar van 2016. 

Kende u slachtoffer dader 

bemiddeling al toen u met ons in 

contact kwam? 

Eigenlijk niet, ik was wel op de 

hoogte van bemiddeling in het 

algemeen, als alternatief voor 

een gerechtelijke procedure - bij 

een echtscheiding of geschillen 

tussen buren, bijvoorbeeld - 

maar van slachtoffer-dader 

bemiddeling had ik nog nooit 

gehoord. Bemiddeling, zoals ik 

die kende, is oplossingsgericht. 

Via een bemiddelaar probeer je 

een proces te vermijden maar 

met iemand die jou op straat 

neerschiet, ga je toch geen 

akkoord sluiten. Het onderzoek 

was afgerond, de datum voor 

het assisenproces lag vast en ik 

kon mij echt niet voorstellen dat 

er nog een oplossing buiten 

justitie om, mogelijk was. 

Wat was uw eerste reactie 

(gedachten, gevoelens, ..)  toen u 

informatie over de werkwijze van 

bemiddeling kreeg?  

De eerste brief, met algemene 

informatie en een begeleidende 

brochure, heb ik heel snel 

doorgenomen en even snel 

weer opzij gelegd. Ik dacht: ‘Dit 

kan niet op mij van toepassing 

zijn, gezien de ernst van de 

feiten. Het zal wel een 

standaardbrief zijn.’ Bovendien 

werd ik er nerveus van om, in 

de aanloop naar het proces, 

steeds weer geconfronteerd te 

worden met wat er was 

gebeurd. Uit de tweede brief 

bleek dat de dader op het 

bemiddelingsaanbod wilde 

ingaan. Dat maakte voor mij een 

groot verschil. Ik voelde mij 

persoonlijker aangesproken, en 

vond dat ik moest reageren.  
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Eerst heb ik de website bekeken 

en las ik de getuigenissen van 

slachtoffers en daders die al 

bemiddeld hadden. Zo werd 

alles wat concreter; dat werkte 

bemoedigend. Daarna heb ik 

telefonisch contact opgenomen 

met Moderator en kreeg ik een 

duidelijke uitleg over de 

werkwijze.  

Op zich was ik wel voor het 

idee gewonnen. Ik vond het een 

mooi gegeven. Ongeacht wat 

iemand gedaan heeft, blijft die 

toch het recht hebben om je 

van mens tot mens te zeggen 

wat hij wil zeggen en om zijn 

spijt uit te drukken. Dat is mijn 

overtuiging en nu kon ik die in 

praktijk brengen. Ik kan me 

voorstellen dat je als slachtoffer 

zelf de behoefte voelt om de 

dader te spreken, hem vragen te 

stellen en te confronteren met 

wat hij heeft gedaan, maar bij 

mij was dat niet zo. Dat het 

initiatief van B. uitging, was 

voor mij van wezenlijk belang. 

Zelf zou ik nooit de stap gezet 

hebben, denk ik. 

Tijdens het telefoongesprek heb 

ik gevraagd om de bemiddeling 

uit te stellen tot na het proces 

om te kunnen inschatten of de 

dader oprecht was, of zijn 

motieven zuiver waren. Ik zou 

me bedrogen hebben gevoeld, 

mocht nadien blijken dat dat 

niet zo was.  

Hoe reageerde uw omgeving als u 

erover sprak? 

Niemand reageerde écht 

positief, de meesten gelukkig 

wel genuanceerd maar toch met 

duidelijke reserves.  Mogelijk 

omdat ze, net als ik, niet op de 

hoogte waren van wat een 

slachtoffer-dader bemiddeling 

precies inhoudt. Ik was wel 

voorzichtig en selectief in de 

keuze aan wie ik het vertelde. Ik 

kreeg geen aanmoedigingen, 

eerder beschermende reacties 

maar niemand probeerde me 

tegen te houden. 

Hebt u getwijfeld om ons te 

contacteren?  

Nee, na de tweede brief heb ik 

niet getwijfeld. 

Wat heeft u gemotiveerd om te 

kiezen voor bemiddeling? 

In eerste instantie, het 

telefoongesprek. Er werd tijd 

voor genomen. Toen ik jullie 

opbelde, was ik nog niet 

overtuigd om er daadwerkelijk 

mee door te gaan, maar ik kreeg 

op al mijn vragen een antwoord 

en met mijn bezorgdheden en 

mijn keuze om de bemiddeling 

uit te stellen, werd rekening 

gehouden. 

Het feit dat B. na het proces 

nog steeds wilde bemiddelen, 

maakte voor mij duidelijk dat 

zijn intentie oprecht was. 

Verder vond ik het heel 

belangrijk dat de bemiddeling 

naast de gerechtelijke 

procedure kon lopen.  Ik bedoel, 

dat ze elk hun eigen verloop 

hadden, los van elkaar, zonder 

beïnvloeding. 

Tenslotte was er nog mijn 

indruk van B. tijdens het proces. 

Hij had in de rechtszaal al zijn 

spijt uitgedrukt, maar dat is toch 

anders dan in een persoonlijk 

contact en ik was benieuwd 

naar wat hij me wilde vertellen. 

Dus, ik heb mijn voelsprieten 

opgezet, en mijn aanvoelen, 

indrukken samengelegd met de 

info die de bemiddelaars gaven.  

Voor mij stond toen vast: ik wil 

dit doen, ook al weet ik niet wat 

de uitkomst zal zijn.  

Wat was uw verwachting, hoop 

bij het begin van de bemiddeling? 

Het is moeilijk om er nu met 

dezelfde blik op terug te kijken 

want in het bemiddelingsproces 

gebeurt er veel en verandert je 

eigen houding ook. Mijn 

verwachting bij aanvang was 

vrij laag, te laag, eigenlijk. Het 

enige wat ik wilde, was 

tegemoetkomen aan de vraag 

van de dader en daar op een 

menselijke manier op reageren. 

Ik zou het gevoelloos gevonden 

hebben om een mens dat te 

misgunnen. Dat is niet wie ik 

ben en ik zou het niet hebben 

kunnen rijmen met mijn 

geweten als ik die man deze 

kans had misgund. Ik kon toen 

helemaal niet zien wat het voor 

mezelf kon opleveren. Praktisch 

gezien, was mijn hoop wel dat 

jullie eerst met de dader zouden 

spreken, en dat is ook gebeurd 

omdat ik het vroeg. Tenslotte 

wou ik het graag afsluiten, na 5 

jaar, zonder in het krijt te staan 

bij de dader. In het begin was ik 

 

Hoe ervaarde u deze 

veranderingen zelf?  

Onze zone ondervond weinig 

impact van de veranderingen.  

Wij staan namelijk in de 

juridische keten voor het 

parket wat maakt dat de 

automatisering van het 

bemiddelingsaanbod vanuit 

het parket geen weerslag had 

op ons.   

Welke impact had dit voor uw 

dienst en cliënteel? 

Wij vinden de 

naamsverandering wel zeer 

geslaagd. ‘Moderator’ zegt veel 

meer dan ‘Suggnomè’ deed.  

Het is ook onmiddellijk 

begrijpbaar. 

Wat wenst u Moderator toe in 

2017? 

Wij wensen jullie een gezonde 

werklast toe, niet te veel en 

niet te weinig eh! ;-) 
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niet zoveel met hem bezig. Ik 

wou zelf graag iets menselijks 

aan dit gruwelijk verhaal 

toevoegen. 

Bijzonder, om hem van bij begin 

als gelijkwaardige mens te 

benaderen, en niet alleen op zijn 

daderschap te focussen. 

Ik heb nooit genoegdoening 

verlangd, in de betekenis van, 

hoe zwaarder de straf, hoe 

beter. Als het hof een andere 

straf dan levenslang had 

uitgesproken, was dat voor mij 

ook goed geweest. Natuurlijk 

vond ik het rechtvaardig en 

logisch dat hij verantwoording 

moest afleggen voor wat hij had 

gedaan en daarvoor gestraft 

werd maar ik was niet bezig met 

die weging.  

Ik heb erkenning gekregen door 

het proces, door het feit dat ik 

zag dat zoveel mensen er werk 

van gemaakt hebben, en door 

het feit dat de dader zelf 

vragende partij was voor een 

gesprek. 

Wat heeft het gesprek met de 

dader teweeggebracht bij u? 

Heeft het iets veranderd in uw 

kijk, mening, gevoel?  

Na één voorbereidend gesprek 

met jullie, bij ons thuis en een 

beperkte uitwisseling van info 

over B.  zaten we samen rond 

de tafel in de gevangenis. Ik was 

niet zenuwachtig, wel heel 

nieuwsgierig. Ik vond het 

spannend maar had er alle 

vertrouwen in dat de 

bemiddeling vlot zou verlopen 

omdat ik me goed omringd 

voelde. Ook het feit dat een 

vriendin met me meeging, was 

geruststellend. Dat was 

trouwens op jullie aandringen. 

Zelf vond ik het eerst niet nodig 

maar achteraf gezien was ik er 

heel blij om. We zaten op 

dezelfde golflengte en dat lijkt 

me een voorwaarde om 

ondersteunend te zijn. 

Tijdens de ontmoeting met de 

man die mij verwond heeft, was 

ik eigenlijk heel rustig. We 

hebben geluisterd naar elkaars 

verhaal, ik heb welgemeende 

verontschuldigingen gekregen 

en ik voelde bij iedereen, ook bij 

B., een zachtmoedigheid die 

voor mij veel betekende. De 

bemiddelaars en mijn vriendin 

kregen op een bepaald moment 

zelfs tranen in de ogen, een 

duidelijk teken toch van hun 

betrokkenheid. Ik heb het 

gevoel dat we, tijdens het 

gesprek, iets waardevols bereikt 

hebben. Dat neemt niet weg dat 

de gevolgen zowel voor B. als 

voor mij heel vergaand zijn: ik of 

mijn kind had dood kunnen zijn 

en zijn leven is gebroken.  

Ik kreeg de ruimte om te zeggen 

tot waar ik begrip kon 

opbrengen en waar voor mij de 

grens lag. Bepaalde keuzes zal ik 

nooit begrijpen, noch 

goedkeuren en dat heb ik hem 

gezegd. Ik kon goed aangeven 

tot waar ik kon volgen en 

duidelijk maken wat voor mij 

absoluut onaanvaardbaar was. 

Het gaf mij ook een goed 

gevoel om geen willoos 

slachtoffer te zijn. 

Na de ontmoeting voelde ik mij 

gelukkig, veel lichter dan 

voordien. Er is een verschil 

tussen in je hoofd weten hoe 

het hoort en effectief te voelen 

hoe belangrijk het is om de 

verbinding tussen mensen te 

beleven. De ervaring dat 

mensen die er in wezen niets 

mee te maken hebben, zich zo 

inzetten om na een misdrijf op 

zoek te gaan naar het positieve, 

gaf mij een gevoel van 

thuiskomen. Ik vond iets ouds 

van mezelf terug en dat maakte 

me gelukkig. Ik heb het moeilijk 

met cynisme en na wat ik had 

meegemaakt, voelde ik 

desalniettemin dat ik daar voor 

een deel in mee ging en in een 

negatieve spiraal van 

deprimerende gedachten 

terechtkwam. Het belang van 

een dialoog tussen mensen in 

plaats van banden door te 

knippen, werd heel tastbaar. 

Het doet deugd om te voelen 

wat je weet. Ik geloof dat voor 

alle conflicten communicatie de 

belangrijkste oplossing is, naast 

het klassieke strafrecht. 

Dus je bent een grote 

pleitbezorger voor bemiddeling als 

toevoeging aan de gerechtelijke 

procedure? 

Ja, ik vind ze alle twee even 

belangrijk. Van een proces 

wordt beweerd dat het 

grotendeels over de hoofden 

van de mensen heen gebeurt en 

kil en afstandelijk is, maar zo 

ervaarde ik het niet. Bij de 

eedaflegging, bijvoorbeeld, 

zweer je te zullen spreken 

zonder haat. Dat vind ik een 

Hoe ervaarde u deze 

veranderingen zelf?  

Eigenlijk gewoon wennen aan 

een naam (die ik eerlijk gezegd 

niet wauw vind) maar zo lang 

de werking en de 

medewerkers hetzelfde 

blijven: no prob.lem! 

Welke impact had dit voor uw 

dienst en cliënteel? 

Minimaal, enkel actie 

ondernemen zodat de naam 

bekend wordt en dat alle info 

aangepast wordt. 

Wat wenst u Moderator toe in 

2017? 

Evenveel enthousiasme, drive 

en energie !  Om op die manier 

blijvend een fijne 

samenwerking op poten te 

zetten die effecten genereert 

in wat je kan noemen “acties 

die er echt toe doen”. 
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heel mooie formulering, ook al 

is die 150 jaar oud. Ik heb troost 

en erkenning gevonden in dat 

assisenproces. Het is warmer 

dan mensen denken en het 

heeft mij erg geholpen. Het is 

wel groots, massaal, terwijl een 

bemiddelingsgesprek veel 

intiemer is. Het ene lijkt meer 

op een symfonisch orkest 

terwijl een bemiddeling doet 

denken aan een kamerorkest. Ik 

ben blij dat ik mijzelf 

bemiddeling gegund heb, want 

die twee samen hebben het 

voor mij goed gemaakt. 

Mooi beeld, vind ik, het sluit aan 

bij wat Moderator voor ogen 

heeft. En hoe reageerde uw 

omgeving? 

Nadien kreeg ik wel veel 

positieve reacties. Vooral de 

reactie van mijn ouders heeft 

mij erg geraakt: ze waren trots, 

fier en vertelden het op hun 

beurt verder, wat mij de 

bevestiging gaf dat we dezelfde 

waarden hanteren. Dat deed 

deugd. 

Ik hoop dat de dader er zelf ook 

iets aan gehad heeft zodat hij 

verder kan met zijn leven. Zijn 

oprechtheid was duidelijk. Hij 

heeft uitleg gegeven zonder te 

willen goed praten wat hij heeft 

gedaan. Had hij geprobeerd 

zichzelf in een beter daglicht te 

stellen, zou dat misschien 

begrijpelijk zijn geweest, maar 

daar zat ik echt niet op te 

wachten en dat is gelukkig niet 

gebeurd 

Heb je andere vormen van 

begeleiding/psychologische hulp 

gehad? Hoe zou je het verschil 

met bemiddeling omschrijven? 

Neen, ik kan het dus niet 

vergelijken. 

Hoe heeft Justitie op het 

bemiddelingsproces/resultaat 

gereageerd? Hoe zou u willen dat 

justitie er mee omgaat? 

In mijn situatie was dat niet aan 

de orde omdat we bemiddelden 

na het proces en dat was mijn 

bewuste keuze. Dat is wel heel 

belangrijk, vind ik, dat mensen 

zelf kunnen kiezen zonder 

daarin betutteld te worden 

Zou u het andere mensen 

aanraden? Waarom wel/niet? 

Ik zou het aanraden – ‘als je 

twijfelt, doe het dan toch maar 

en zie hoe het loopt’ - want 

wrok maakt niet gelukkig. Je 

moet het jezelf gunnen om 

opnieuw op een gewone manier 

naar mensen te kijken. De 

boosheid om wat er is gebeurd, 

zal er altijd zijn, maar ze mag je 

leven niet overheersen. 

Bemiddeling helpt om een 

hoofdstuk af te sluiten. Voor mij 

kwam het op een ideaal 

moment, zo’n 5 jaar na de 

feiten. Alles had intussen min of 

meer een plaats gekregen en 

daardoor lukte het me om B. 

het beste te wensen in zijn 

verdere leven. 

Ik kan mij niet voorstellen dat 

een bemiddeling fout loopt, 

gebeurt dat wel eens? 

Het gebeurt wel eens dat het niet 

zo positief verloopt. Het vraagt 

een bereidheid en een vaardigheid 
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om open te staan voor het 

verhaal van een andere ook als 

die anders denkt en handelt. 

Maar dat neemt niet weg dat 

toch een respectvol gesprek 

mogelijk is. 

Bij mij is de bemiddeling in ieder 

geval een stapje in de goede 

richting gebleken. Wat blijft 

hangen is de onrust, een soort 

tristesse, bezorgdheid om de 

toekomst. Hoe moet dat met de 

veelheid aan geweld in onze 

samenleving en de verzuurde 

reacties daarop, de 

ontmenselijking? Mensen 

maken veel kapot maar mensen 

zijn ook in staat om weer terug 

op te bouwen. Nog steeds moet 

ik mezelf er telkens opnieuw 

van overtuigen dat er ook veel 

goede dingen gebeuren, terwijl 

ik dat vroeger vanzelfsprekend 

vond. Ik wéét het wel maar voel 

het niet altijd meer. Ik trek mij 

op aan al het mooie dat ik 

meemaak of waarover ik lees. 

Het is een sterke nood 

geworden, als tegengewicht 

voor het negatieve dat mij is 

overkomen. Het voelt als een 

nevel die moet uitklaren. Het 

verstoorde evenwicht moet 

beetje bij beetje hersteld 

worden. 

Wat zou daar kunnen bij helpen, 

naast wat je zelf al doet om je 

aandacht op het positieve te 

richten? 

Ik denk eraan om 

vrijwilligerswerk te gaan doen. 

Iets waarbij ik mij kan opladen 

aan de positieve energie tussen 

mensen.  

We horen soms bij slachtoffers 

dat ze de nood voelen om na 

bemiddeling getuigenissen af te 

leggen en op die manier zichzelf 

blijven voeden met het positieve 

dat het uiteindelijk ook kan 

teweegbrengen, als een manier 

om verder te herstellen. 

Hebt u ideeën of tips voor de 

bemiddelaars van Moderator naar 

de toekomst? 

Nee, ik zou echt niet weten wat. 

Ik vond het een verrijking, was 

heel blij met de manier waarop 

het is verlopen, vond geen 

enkele dissonant in het verloop. 

De website is ook heel goed, 

vind ik.  

Dankjewel, fijn om te horen.  

Ook dank voor uw getuigenis, 

daarmee hopen we meer mensen 

te kunnen informeren. 

Baran, u werd veroordeeld tot een 

levenslange gevangenisstraf voor 

de moord op 2 mensen van de 

maffia. Bij de achtervolging  

raakte ‘per ongeluk’ 1 persoon  

ernstig gewond en een tweede 

persoon licht gewond terwijl deze 

personen niets met u of met de 

maffia te maken hadden. U hebt 

zelf initiatief genomen met de 

wens om in contact te komen met 

uw slachtoffers. Na een periode 

van wachten is dat ook gelukt en 

heeft u één van de slachtoffers 

persoonlijk ontmoet. Wij zijn 

dankbaar dat u wilt getuigen over 

uw ervaring met slachtoffer –

dader bemiddeling in het najaar 

van 2016. We zijn ons ervan 

bewust dat het moeilijker is 

zonder tolk. Gelukkig heb je 

inmiddels voldoende Nederlands 

geleerd zodat dit gesprek toch 

mogelijk is. 

Ik zou graag willen dat de 

Minister van Justitie, de 

procureur des Konings,  de 

politie en advocaten dit krantje 

te lezen krijgen. Ik wil met deze 

getuigenis mensen wakker 

schudden. Ik wil vanuit mijn 

eigen naam schrijven, liever dan 

anoniem te getuigen.   

Kende u slachtoffer-dader 

bemiddeling al toen u met ons in 

contact kwam? 

Ik ben in de gevangenis in 

contact gekomen met 

slachtoffer- dader bemiddeling 

via Ward, een medewerker van 

JWA (Justitieel Welzijnswerk 

Antwerpen). Ward heeft aan mij 

het aanbod gedaan over deze 

mogelijkheid en een folder met 

alle uitleg gegeven. Dit was de 

eerste keer dat ik iets hoorde 

over slachtoffer- dader 

bemiddeling. Zelf heb ik niet de 

vraag gesteld omdat ik niet wist 

dat dit bestond.  

Wat was uw reactie (gedachten, 

gevoelens, …) toen u informatie 

over de werkwijze van 

bemiddeling kreeg?  

Toen ik de informatie over 

bemiddeling kreeg, twijfelde ik 

niet. Ik wilde meteen ingaan op 

de kans om contact te kunnen 

maken met het slachtoffer.  



7 
 

Hebt u getwijfeld om ons te 

contacteren? Welke twijfels, 

gevoelens had u? 

Ik hoopte vooral dat het 

slachtoffer wilde meewerken 

aan de bemiddeling. Ik heb niet 

moeten nadenken om het 

slachtoffer al dan niet te zien. Ik 

heb de feiten gepleegd en zal 

hier mijn verantwoordelijkheid 

voor opnemen. Ik wou ook met 

het slachtoffer in contact 

komen om te zeggen dat het mij 

enorm spijt. 

Wat heeft u gemotiveerd om te 

kiezen voor bemiddeling? Wat 

was uw verwachting, hoop bij het 

begin van de bemiddeling? 

Het contact met het slachtoffer 

was heel belangrijk voor mij en 

via bemiddeling kreeg ik hoop 

dat het mogelijk zou worden. Ik 

heb een fout gemaakt en door 

mij moet het slachtoffer 

(psychologisch) lijden. De 

motivatie om te kiezen voor 

bemiddeling was dat ik wou 

weten hoe het nu gaat met het 

slachtoffer, want ik denk vaak 

aan haar. Ik zou willen dat ik het 

slachtoffer kon helpen en 

verschil kon maken door met 

hen in contact te komen. Als ik 

hoor dat het goed gaat met het 

slachtoffer, word ik ook blij. 

Want dit heb ik nooit gewild. 

Wat heeft het gesprek met het 

slachtoffer teweeggebracht bij u? 

Heeft het iets veranderd in uw 

kijk, mening, gevoel?  

Ik was tevreden en opgelucht 

na het gesprek. Nu weet ik van 

haar rechtstreeks hoe het nu 

gaat en wat het allemaal heeft 

teweeggebracht voor haar en 

haar familie. Zij heeft goed 

geluisterd naar mijn verhaal en 

met respect gereageerd, ook al 

heeft zij een andere cultuur. Dat 

vond ik heel sterk en bijzonder.  

ik heb veel bewondering voor 

haar persoon.  Ten slotte heeft 

het mij diep geraakt toen ik zag 

dat ze mij wou vergeven.  

Ik stel me vaak de vraag: ‘wat 

maakt dat ik onschuldige 

mensen heb geraakt?’.  In onze 

cultuur is het heel belangrijk om 

onschuldige mensen te 

beschermen. Het hele 

schietgebeuren is ook ontstaan 

vanuit paniek en wanhoop 

omdat ik er niet in slaagde om 

mijn mensen te beschermen 

tegen die maffia leden en ik was 

bang dat er iets ergs zou 

gebeuren. En nu is het resultaat 

dat ik zelf onschuldige mensen 

zwaar gekwetst heb. Zo erg 

zelfs dat zij één nier kwijt is.  

Ik vraag vaak aan Allah ‘hoe is 

het mogelijk dat ik dit heb 

gedaan?’. Ik kan dit zelf niet 

plaatsen in mijn 

levensgeschiedenis. 

Na het gezamenlijk gesprek 

denk ik nog vaak na over de 

gezondheid van het slachtoffer. 

Ik wil haar graag helpen. Als het 

- de naam: even wennen maar uiteindelijk dekt het beter de lading ("hip" 

: )) 

- folder wordt heel positief onthaald (mooi, embleem etc). Ook de 

campagnes/website worden als positief ervaren (filmpjes etc, gevoel dat 

jullie mee zijn met deze media, professioneel). 

- verwijzingen door ons naar Moderator: we hebben zelf het gevoel dat 

wij minder slachtoffers bereid vinden om de stap naar Moderator te 

zetten. Voor sommigen lijken er de laatste tijd meer drempels te zijn (zie 

laatste tijd in de media: hoe er met slachtoffer- en plegerstuk wordt 

omgegaan, ruimte voor herstel??, angstcultuur, ...). In sommige zware 

dossiers is het slachtoffer bang om op dit aanbod in te gaan door bv. het 

profiel van de pleger, de serieuze bedreigingen die geuit zijn naar het 

slachtoffer (angst voor gevolgen als men op aanbod ingaat). Toch blijven 

we dit meenemen in onze hulpverlening. 

- vanuit Moderator blijven de verwijzingen wel komen. Ook in de 

periode dat jullie overspoeld werden door verwijzingen, bleven jullie 

onze verwijzingen opnemen. Dit wordt gewaardeerd. 

- jullie nemen alle zaken au sérieux en staan open voor elke vraag. Ook 

de zaken die buitengerechtelijk vallen (dossier crèche, zelfdoding, rouw 

etc), worden bekeken en mogelijks opgenomen. Of er wordt via 

coaching door jullie gewerkt. Dit wordt enorm gewaardeerd! 

- jullie signaleren en maken werk van zaken waar er nu geen antwoord 

op is (bv. crèche-dossier). Er wordt ook werk gemaakt van het 

uitschrijven van zo'n signaal of vraagstuk.  

- contact met academische wereld etc is goed/beter uitgebouwd en er 

wordt meer aan de slag gegaan met zaken waar jullie op botsen in de 

praktijk (oa. door stafmedewerker verder uitgewerkt of opgevolgd etc). 

Ook dit wordt als positief ervaren door ons. 

- in onze samenwerking is er altijd openheid en bereidheid om zaken te 

bespreken, samen te bekijken etc. Dit is fijn werken. 
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slachtoffer ziek zou worden en 

er gebeurt iets met haar nier, 

wil ik iets kunnen doen: als zij 

dat toestaat en het kan medisch 

gezien wil ik mijn nier afstaan. 

Het was waardevol voor mij dat 

ik dit soort zaken persoonlijk 

aan haar kon vertellen. 

En hoe reageerde uw omgeving? 

In de gevangenis van 

Antwerpen heb ik met Turkse 

mede-gedetineerden gepraat 

over onze ontmoeting en het 

feit dat het slachtoffer mij 

vergeven heeft. De reacties 

waren verdeeld. Ik heb veel 

lovende en positieve reacties 

gekregen. Sommigen waren vol 

ongeloof dat het slachtoffer dat 

bijna gestorven was, mij toch 

kon vergeven.  

Heb je andere vormen van 

begeleiding of psychologische 

hulp gehad? Hoe zou je het 

verschil met bemiddeling 

omschrijven?  

In de gevangenis van 

Antwerpen heb ik met iemand 

gepraat van de psycho- sociale 

dienst (PSD). Zij geven enkel op 

psycho- sociaal vlak 

ondersteuning. Ik merk wel een 

verschil tussen de gesprekken 

met de PSD en de rol van 

Moderator. De gesprekken met 

de bemiddelaars van Moderator 

gingen veel dieper: ze gaan in 

op de feiten en confronteren 

met alle gevolgen voor de 

slachtoffers, en ze geven alle 

ruimte om mijn  verhaal te 

vertellen, om te tonen wie ik als 

mens kan en wil zijn. Als ik deze 

steun tijdens de gesprekken 

niet ervaren had, was ik ook 

niet met bemiddeling verder 

gegaan.  

De bemiddelaars willen er voor 

zorgen dat mensen opnieuw in 

vrede verder kunnen leven, dat 

dialoog tot stand wordt 

gebracht, boodschappen naar 

mensen gebracht kunnen 

worden zodat mensen geholpen 

worden. Ward van JWA ben ik 

ook ontzettend dankbaar. Hij 

heeft mij enorm veel steun 

gegeven: hij heeft het 

mogelijk gemaakt dat ik in 

contact kwam met 

Moderator en zo met mijn 

slachtoffer; hij zat ook 

naast mij tijdens het 

gesprek met het 

slachtoffer. Naast de tolk 

was dat belangrijk voor 

mij. 

Je leven en dat van 

anderen kapot maken is 

snel gebeurd, maar 

opbouwen en terug iets 

van het leven maken, is 

veel moeilijker. 

Bemiddeling kan hierbij 

helpen. 

Hoe heeft Justitie op het 

bemiddelingsproces/ 

resultaat gereageerd? Hoe 

zou u willen dat Justitie hier 

mee omgaat?  

Voor en tijdens het proces 

kon ik niet met het 

slachtoffer praten via 

bemiddeling. Het 

slachtoffer gaf aan om na 

het proces misschien wel 

contact te willen maken zo 

is het ook gegaan. Indien 

de bemiddeling voor het 

proces geweest was, zag 

het proces er mogelijks 

helemaal anders uit. De rol 

van Justitie is straffen, 

terwijl bemiddelaars 

luisteren naar wie je als 

persoon bent. Justitie kent 

u niet, misschien dachten 

ze wel dat ik een terrorist 

was terwijl ik dat helemaal 

niet ben. Vandaar dat ik 

graag eerst mijn verhaal 

wou doen aan Justitie. Ik 

zou over mezelf, mijn 

familie, de criminele 

groepen en het slachtoffer 

verteld hebben. Ik had 

graag mijn stem laten 

horen, dat had veel 

misverstanden vermeden.  

Justitie zou de doelstelling 

van Moderator vzw 

moeten overnemen en 

heel het gebeuren 

Het geautomatiseerd aanbod is een 

uitdaging. Het idee erachter is goed; een 

breed bereik in een inclusieve 

rechtsbedeling. Alleen was het wel duidelijk 

dat dit idee niet zo simpel uit te voeren is. 

De samenwerking tussen verschillende 

actoren (parket, bemiddelingsdienst, 

overlegorganen,...) verliep stroef. Iedereen 

deed volgens mij wel zijn best om het 

project te doen slagen, maar we zitten toch 

nog altijd in een systeem waarin iedereen 

andere prioriteiten heeft. 

Het geautomatiseerd aanbod heeft ook een 

grote tol gevraagd van de 

bemiddelingsdienst zelf. Door de grote 

toestroom van dossiers moest alles zeer 

nauwkeurig worden bijgehouden (soms ook 

te nauwkeurig).   

Hierdoor werd meer en meer tijd gestoken 

in het bijhouden van de dossiers waardoor 

de inhoud van de dossiers en de 

persoonlijke relaties op de achtergrond 

kwamen. 

Door die grote werklast kwam er ook een 

druk op de werksfeer. Hierdoor kwamen 

ook bepaalde pijnpunten op de voorgrond, 

maar dat heeft er ook wel voor gezorgd dat 

er volop moest worden ingezet op 

samenwerkingen, overleg (binnen de 

bemiddelingsdienst Oost-Vlaanderen, maar 

ook samenwerking met andere 

bemiddelingsdiensten). Het heeft dus ook 

wel een positieve invloed gehad volgens 

mij. 

 

Dit was dus mijn visie op het 

geautomatiseerd aanbood, zelf vond ik het 

een interessante periode om er stage te 

mogen lopen en het heeft mij veel geleerd 

over samenwerking, overleg en op een 

creatieve manier om gaan met (acute) 

problemen. Het was wel moeilijk om zelf 

een overzicht te krijgen over de 

bemiddeling, door de chaotische sfeer.   

Maar na een tijdje is dat toch gelukt. 
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menselijker maken. Tijdens het 

proces liet de voorzitter mij niet 

aan het woord, maar toch wou 

ik ook spreken en contact 

maken met het slachtoffer. Dit 

was een grote leemte…  

Zou u het andere mensen 

aanraden? Waarom wel of niet?  

Ik zou zeker tegen andere 

mensen zeggen dat het goed is 

om te bemiddelen. Voor 

mensen die er gebruik van 

kunnen maken, is het een 

aanrader. Ik kijk er zeer positief 

op terug.  

Hebt u ideeën of tips voor de 

bemiddelaars van Moderator naar 

de toekomst?  

Ik vertrouwde de mensen van 

Moderator. En dat vertrouwen 

legde de basis om mijn 

persoonlijk verhaal te vertellen. 

Het is een groot geschenk dat 

het slachtoffer en ik een aantal 

dingen persoonlijk hebben 

kunnen zeggen. Voor mij hoort 

het bij heel het gebeuren, en 

helpt het om er mee verder te 

leven.  Ik vind dat de 

bemiddelaars hun rol  goed 

vervulden en hun werk heel 

goed gedaan hebben.  

Dankjewel, fijn om te horen.  

Ook dank voor uw getuigenis, 

daarmee hopen we meer mensen 

te kunnen informeren. 

 

Dit zijn reflecties naar aanleiding 

van een derde 

bemiddelingsontmoeting tussen X 

en zijn slachtoffer en dochter 

Loki. Zijn dochter is steeds 

ondersteund door een 

begeleidster uit een 

jeugdinstelling. De dader is steeds 

ondersteund door een zorgfiguur 

uit de gevangenis. 

Hier op mijn vleugel wordt soms 

wel gesproken over slachtoffer 

– dader bemiddeling dus 

sommige gevangenen weten 

dat ik contact heb met mijn 

slachtoffer Loki. Ook cipiers die 

je oproepen begeleiden, weten 

dit.  

Hoe moet ik omgaan met het 

gevraagde bezoek van Loki? Om 

de 14 dagen of een regelmaat 

van 1x per maand? Hoe moet ik 

telkens omgaan met die pijn en 

het verdriet? Loki telkens zien 

vertrekken. Wat is er aan de 

hand dat Loki van de ene 

instelling naar de andere loopt; 

wat gaat er om in dat hoofd? 

Hoe diep ligt de beschadiging?  

Met welk doel komt Loki me 

opzoeken? We zijn tenslotte 

dader en slachtoffer. Waarom 

blijf ik dit steeds zo moeilijk 

vinden? Angst dat ooit de boel 

ontploft? 

Leuke foto's van Loki die ik echt 

niet aan mijn prikbord kan 

hangen; hier hang je geen foto's 

van slachtoffers op, hé mensen. 

Natuurlijk vind ik de foto's OK; 
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ben ook blij dat ik ze heb. Ze 

hebben soms ook een droeve 

impact op mij. Het is de nood 

aan, het missen van Loki. Foto's 

bekijken als de deur op slot is. 

Het voelt soms alsof ik iets 

bekijk dat verborgen moet 

blijven. Waar ik hier als 

veroordeelde pedo niet openlijk 

voor kan uitkomen.  

Soms ben ik letterlijk een dief in 

de nacht. Wanneer ik weer niet 

kan slapen en toch naar de 

foto's grijp. Enkel herinneringen 

van vroeger komen op. 

Hoe communiceer ik op de 

sectie met anderen? Ik word 

wel eens een pedo genoemd. Ik 

ben al eens bedreigd en in de 

beginfase van mijn 

gevangenschap ook afgeperst. 

Dus ook dan komt het dader 

zijn op je af, voel je dat je dader 

bent.  

 

Om dan op een bezoek van je 

slachtoffer te wachten, is een 

heel raar gevoel dat ik echt niet 

onder woorden kan brengen, 

ook al schrijf ik veel. 

Loki en slachtoffer zijn, 

betekent ook dat Loki wordt 

geholpen, dat Loki in die mate 

moet begeleid worden om alles 

te leren plaatsen; voor Loki ook 

een tijd van diep verdriet en tijd 

voor heling. Heling in dit geval 

is je dader terug opzoeken, 

kijken hoe hij zijn straf 

ondergaat, praten, vragen 

stellen, vastpakken, korte 

knuffel, een traan. Alles wat 

zo'n bezoek inhoudt, dient om 

te helen. Blij en zeer goed dat 

Loki in deze fase zit.  En hier 

ook voor kiest. Misschien zijn er 

nog redenen die ik nog niet ken 

of zie. Ik kan dus als dader een 

slachtoffer deze fase niet 

ontzeggen. 

Als dit bij het helingsproces 

hoort van Loki, zal ik er zijn voor 

Loki. Hier mag geen twijfel over 

bestaan en ik doe dit niet omdat 

ik me verplicht voel. Ik doe dit 

om Loki te helpen, mezelf te 

helpen, ook al weet 

ik me soms geen 

raad in heel dit 

gedoe. In welke 

relatie kan ik me als 

dader zien zonder de 

indruk te wekken 

dat ik hier een 

slachtoffer ben en 

zwaar afzie van de 

bezoeken van Loki? 

Ook al zien anderen 

het anders, ik zie me 

als dader in deze 

bezoekrelatie. Hier 

op de gangen, 

wanneer je pedo 

wordt genoemd, 

voel je je ook dader.  

 

Ook in de verslagen 

van de PSD wordt er 

duidelijk op 

gewezen dat je pedo 

bent dus ook tijdens 

hun gesprekken voel 

je zeer hard dat je 

dader bent. 

Ook mijn verblijf in 

mijn cel 

onderstreept mijn 

dader zijn. Ook de 

begeleiding van 

cipiers naar boven, 

onderstrepen dagelijks dat je 

dader bent. 

Ook op de SURB komen de 

feiten telkens in een uitgebreid 

pleidooi aan bod; ook hier blijf 

je dader.  

Wat ik wil zeggen: er kan geen 

andere relatie zijn tussen mij en 

Loki dan dader en slachtoffer. 

Zo beleef ik het. Het is ook een 

telkens terug beleven, in goede 

en kwade dagen dat binnen 

mijn pijn en verdriet mijn 

daderschap steeds 

onderschrijven.  

De kracht van het daderverhaal 

ligt niet enkel bij Loki. Hier is 

iets dat groter is in mijn 

strafbeleving. De relatie naar 

heel mijn gezin, mijn kinderen; 

ook zij zijn slachtoffer van het 

geheel. Hoe groot moet de 

teleurstelling zijn bij hen? Een 

vader waar ze naar opkeken, die 

nu in de gevangenis zit. Hoe 

vertellen en verwerken zij dat 

bij vrienden, thuis,...  Hoe zwaar 

moet het voor hen zijn dat 

uitgerekend hun papa zit 

opgesloten als pedo? Ook dit 

onderstreept je dader zijn. Hier 

kan je ook geen papa zijn. 

Hier zit een papa die heel zijn 

gezin heeft verkreukeld, uiteen 

geslagen, opgezadeld met het 

vreselijkste woord in de wereld, 

pedofiel. Ze zijn geraakt in hun 

zijn, in hun kind zijn, in hun 

ontwikkeling (vader/moeder) 

die er zou moeten zijn. Zij 

moeten het nu uitzoeken,  zij 

alleen, om tot slot verplicht 

ergens te verblijven waar hun 

thuis niet is. Zo verloren, dat ze 

van de ene instelling naar de 

Hoe ervaarde u deze veranderingen zelf? 

Enerzijds jammer dat de naam Suggnomè 

verdween! Ik vond de onderliggende 

betekenis zeer krachtig, het weerspiegelde 

waar jullie voor stonden! Anderzijds, het 

leven pak je zoals het komt. Dus een mens 

geraakt op den duur gewoon aan de naam 

Moderator. Ik denk wel nog steeds aan 

‘Terminator’.  

Welke impact had dit voor uw dienst en 

cliënteel? Persoonlijk heb ik geen 

noemenswaardig impact ervaren, met 

uitzondering van de versprekingen. Ons 

cliënteel komt maar af en toe in contact 

met jullie dienst. Omdat zij voorheen vaak 

geen weet hadden van jullie bestaan, durf ik 

zeggen dat zij geen impact hebben ervaren. 

Wat wenst u  Moderator toe in 2017? Ik 

wens jullie toe: een succesvol 2017, in de 

zin dat jullie doelstellingen op een positieve 

manier worden bereikt. 
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andere hollen om hun leven 

terug wat kleur te geven. 

Dus wie denkt dat dit niet in mij 

leeft, heeft het mis. Het is een 

diepe pijn die in mij schuilt, een 

kanker die me langzaam opeet. 

Hetgeen gebeurd is, de 

teleurstellingen, het verdriet, de 

vernederingen, geen thuis 

hebben, het alleen zijn. Dit is te 

groot om nog te lijmen. De 

wonde van mijn daden is te diep 

en heeft hen gedwongen tot 

amputatie: het verwijderen van 

de oorzaak. Dit is geen papa 

meer zijn; ik zal dat ook nooit 

meer zijn. Daarvoor is mijn 

dader zijn te groot en zijn mijn 

gepleegde feiten te groot en 

onomkeerbaar. Voor mijn daden 

bestaan er geen schuiven die 

groot genoeg zijn om ze weg te 

steken. Het is een onzichtbare 

last op mijn schouders waar ik 

het begin of het einde niet van 

zie. Hier in de cel is de cirkel zo 

klein dat de confrontatie er elke 

dag is; al 5,5 jaar de 

confrontatie elke dag met 

mezelf, ook dat is gevangen zijn. 

Opgesloten zitten als dader en 

niet als die papa die sommigen 

hopen te vinden. Ik kan hier 

geen dader en papa tegelijk zijn, 

hé. In een gevangenis, in een cel 

ben je gewoon dader. 

* Om privacyredenen werd de echte 

naam van de dochter niet opgenomen.    

 

 

                                        

Justitieel Welzijnswerk zet een 

projectgroep van gedreven 

medewerkers op poten om vorm 

te geven aan de ontwikkeling van 

een herstelgerichte aanpak 

binnen en buiten de 

gevangenismuren.  

 

Het Justitieel Welzijnswerk 

(JWW) van het CAW Noord-

West-Vlaanderen bestaat uit 

trajectbegeleiders die 

rechtstreeks met gedetineerden 

in de gevangenissen van Brugge 

en Ruiselede werken en 

anderzijds staan de 

hulpverleners van de 

Buitendienst klaar voor 

familieleden van gedetineerden 

die vragen hebben met 

betrekking tot de (effecten van) 

detentie. Beide teams vonden 

het zinvol om met deze 

populaties diepgaander te gaan 

werken rond verbinding. Zowel 

tijdens de detentie als naar 

reïntegratie toe is het belangrijk 

om het contact tussen de 

gedetineerde en zijn of haar 

netwerk te herstellen, te 

versterken of het behouden 

daarvan te stimuleren.  

Tijdens onze zoektocht naar 

tools om dit idee naar de 

praktijk te vertalen, raakten we 

via de organisatie Ligand meer 

vertrouwd met het 

herstelgericht werken. Na het 

volgen van een driedaagse 

vorming werden de 

werkingsprincipes van het 

herstelgerichte werken 

toegepast op het raakvlak 

tussen welzijn en justitie. Deze 

visie kadert geheel binnen de 

waarden van het ruimere CAW 

Noord-West-Vlaanderen. 

Sedert 1 januari 2017 startte de 

projectgroep binnen JWW met 

de implementatie van twee 

herstelgerichte methodieken 

(het herstelgericht 

groepsoverleg en het familie 
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groepsoverleg) in het werk met 

gedetineerden en hun directe 

sociale omgeving.  Het 

herstelgericht groepsoverleg 

(HERGO) willen we inzetten 

wanneer het contact tussen 

gedetineerden en hun directe 

sociale omgeving verbroken is 

of moeilijk verloopt.  

De trajectbegeleider legt het 

sociaal netwerk van de 

gedetineerde bloot en gaat na 

hoe de contacten met de 

directe sociale omgeving 

verlopen. Bij vragen naar 

verbinding wordt een HERGO-

moderator uit de projectgroep 

aangesteld die aanvankelijk 

individuele gesprekken heeft 

met beide partijen aan de hand 

van de vier herstelvragen: "Wat 

is er gebeurd? Hoe ben je 

geraakt? Wat is jouw aandeel of 

inzet? Wat is je verwachting 

naar de ander?" Soms blijkt dit 

voldoende als aanzet om het 

herstelgerichte proces zelf 

verder op te nemen, bij andere 

gedetineerden volgt er daarna 

een herstelgericht gesprek 

waarbij alle partijen rond de 

tafel zitten, gemodereerd door 

iemand van de projectgroep.  

Wanneer familieleden het 

directe slachtoffer zijn van de 

gedetineerde, vinden we het 

aangewezen om met Moderator 

in overleg te gaan en te 

bekijken of en hoe de 

organisaties dit herstelgerichte 

gesprek kunnen aanpakken.  

In een familie groepsoverleg 

(FGO), bij ons ook gekend als 

eigen kracht conferenties, 

worden zowel dichte familie als 

ondersteunende figuren op 

vraag van de gedetineerde 

uitgenodigd om samen na te 

denken over een specifiek 

probleem. Dit overleg kan zowel 

bij het begin van de detentie 

plaatsvinden (vb. "Hoe kunnen 

we de komende 

detentieperiode doormaken en 

overwinnen? Hoe voorkomen 

we dat het contact verwatert?"), 

bij crisissituaties tijdens de 

detentie (vb. partner dreigt huis 

te verliezen, 

opvoedingsmoeilijkheden, 

contact met kinderen vanuit de 

gevangenis) als voor de 

vrijlating van de gedetineerde. 

Een detentie zet immers niet 

alleen het leven van de dader 

op zijn kop, maar ook mensen 

uit zijn directe omgeving voelen 

de impact. Het familie 

groepsoverleg legt de focus op 

hoe het (samen)leven ondanks 

de detentie goed kan verlopen. 

Er wordt uitgegaan van de eigen 

kracht van het netwerk van de 

gedetineerde. De omgeving 

wordt door de moderatoren 

ondersteund om de problemen 

bespreekbaar te maken en 

vervolgens zelf aan te pakken.  

Deze methodiek is anno 2017 

zeer waardevol omdat hij 

aansluit bij de 

vermaatschappelijking van de 

zorg en meteen inzet op 

verschillende aspecten die tot 

herstel kunnen leiden: 

verantwoordelijkheid opnemen, 

verbinding stimuleren en de 

gelijkwaardigheid en eigen 

kracht benadrukken.  
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Onderzoek wijst uit dat een 

sterk sociaal netwerk een 

beschermende factor is naar 

hervalpreventie toe. Het is 

belangrijk dat men bij vrijlating 

terug het leven kan opnemen 

als partner, ouder, vriend(in) en 

collega, zonder het stigma van 

dader te moeten dragen. De 

komende twee jaar wordt er 

verder geëxperimenteerd met 

deze methoden. Wij geloven 

alleszins dat een herstelgerichte 

benadering de toekomst is 

binnen en buiten de 

gevangenismuren. Voor meer 

informatie rond dit project kan 

je terecht bij: 

hannelore.pintelon@cawnoord

westvlaanderen.be 

 

Van in 2015 vaardigt Moderator 

twee bemiddelaars af om deel te 

nemen aan de Bemiddelings- en 

Erkenningscommissie Historisch 

Misbruik.  

 

 

Situering van de EBCHM 

Vanaf april 2013 kwamen 

steeds meer mensen in de pers 

en bij de hulplijn 1712 aan het 

woord met hun verhaal over 

hoe ze als kind geconfronteerd 

werden met geweld en misbruik 

door steunfiguren in jeugd- en 

onderwijsinstellingen. Concreet 

gaat het om situaties waarbij 

kinderen niet konden ontkomen 

aan fysiek, psychisch of 

seksueel grensoverschrijdend 

gedrag door mensen waarvan zij 

afhankelijk waren: een 

leerkracht, een leidinggevende 

uit de jeugdbeweging, een 

trainer, een opvoeder of 

toezichter. (Roevens, E. (2014). 

Kwalitatief onderzoek naar de 

noden van slachtoffers van 

historisch geweld en misbruik in 

 

“Binnen JWW hebben wij weinig ervaringen gehad met het geautomatiseerde bemiddelingsaanbod. In totaal 

namen een 4-tal gedetineerde cliënten contact op met JWW n.a.v. de brief die zij kregen. Het ging dan telkens 

over kleinere misdrijven die losstonden van het misdrijf waarvoor ze in detentie zaten. Mensen hadden op het 

moment dat ze deze brief kregen meestal niet door dat er een gerechtelijke procedure voor deze feiten was 

opgestart. We stelden wel vast dat deze brieven bij de ontvangers ongerustheid en heel veel onduidelijkheid 

teweegbrachten. 

De betrokken cliënten toonden wel bereidheid om in te gaan op het bemiddelingsaanbod en namen samen met 

ons contact op met Moderator.  Alhoewel we kunnen voorstellen dat de bereidheid tot bemiddeling van dader 

zeker een positief effect bij slachtoffer kan hebben, stellen wij toch vast dat deze procedure intrinsiek weinig 

betekent voor onze cliënt, maar vooral in functie van de strafzaak staat. Het leidt echter niet tot echte 

herstelgerichte interventies.  

Cliënten krijgen ook geen reactie of feedback nadat ze Moderator hadden gecontacteerd. We stellen ons dan 

ook de vraag wat de meerwaarde is van het automatische bemiddelingsaanbod. Temeer gezien het feit dat de 

zaak uiteindelijk toch voorkomt.  

We zijn er zelf voorstander van dat Moderator zich maximaal kan richten op de bemiddelingsdossiers die 

leiden tot een echte herstelgerichte interventie. Wij denken dat dit een grotere betekenis heeft voor zowel 

dader als slachtoffer. We wensen Moderator dan ook toe dat zij zich hier in 2017 ten volle kunnen op 

focussen.  

mailto:hannelore.pintelon@cawnoordwestvlaanderen.be
mailto:hannelore.pintelon@cawnoordwestvlaanderen.be
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jeugd- en onderwijsinstellingen in 

Vlaanderen. Onderzoek in 

opdracht van het Departement 

Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin van de Vlaamse Overheid.) 

In 2014 besliste minister van 

Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin Jo Vandeurzen tot de 

oprichting van een Erkennings- 

en Bemiddelingscommissie voor 

slachtoffers van historisch 

misbruik en de organisatie van 

lotgenotencontacten in elke 

provincie vanaf 1 december 

2014.  

 

De focus van dit aanbod richt 

zich op feiten van ‘historisch’ 

misbruik die gepleegd zijn vóór 

1990. Met dit aanbod reikte de 

overheid de hand aan eenieder 

die zocht naar erkenning voor 

het aangedane leed. Maar ook 

aan diegenen die naar begrip 

zochten, specifiek via steun en 

ontmoeting met lotgenoten die 

in de periode 1930-1990 

historisch misbruik hebben 

geleden in een jeugd- of 

onderwijsinstelling.  

De leden van de Erkennings- en 

Bemiddelingscommissie zijn 

geselecteerd op basis van 

expertise op vlak van 

slachtofferbejegening, 

bemiddeling en/of ervaring met 

situaties van 

grensoverschrijdend gedrag. De 

commissie was divers 

samengesteld wat gender- en 

leeftijdsverdeling, professionele 

achtergrond en sectoren 

betreft.  

De commissie ging van start op 

1 december 2014. Wij sloten 

aan in 2015. Er werden 60 

oproepen geregistreerd bij 

1712. Een aantal konden daar 

hun verhaal kwijt, sommigen 

waren geïnteresseerd in de 

lotgenotengroepen. Er werden 

19 aanvragen ingediend voor 

een gesprek met de Commissie. 

Twee vragen werden 

onontvankelijk verklaard omdat 

het o.m. ging over actueel 

misbruik en 3 dossiers sprongen 

af omdat de slachtoffers zich 

niet klaar voelden voor een 

gesprek met de Commissie. 

De Commissie luisterde naar de 

getuigenissen van 14 personen. 

Het merendeel van de 

slachtoffers werd in de periode 

1940 – 1970 geconfronteerd 

met misbruik en/of geweld. De 

leeftijd van de slachtoffers 

tijdens het misbruik beslaat in 

veel gevallen hun hele 

kindertijd. De Commissie stond 

niet alleen in voor een 

luisterend oor en het geven van 

erkenning. Er waren 9 

slachtoffers die de huidige 

leidinggevende ontmoetten van 

de voorziening waar het 

misbruik had plaatsgevonden. 

De commissie ontmoette in één 

dossier een genoemde dader. Er 

werden twee personen 

doorverwezen naar de 

hulpverlening. Vijf personen 

vroegen, ondanks het feit dat 

de Erkennings- en 

Bemiddelingscommissie daartoe 

conform haar reglement geen 

mandaat had, toch expliciet 

naar een schadevergoeding 

door de vernoemde daders.  

De slachtoffers gaven aan dat 

het tijd en moed vraagt om de 

stap te zetten naar de 

commissie. De slachtoffers 

hechten veel belang aan 

volgende aspecten van de 

werking van de commissie: 

- gehoord worden, voor 

het eigen verhaal maar 

ook dat van anderen, 

zelfs jaren of decennia 

na de feiten; 

- het krijgen van 

erkenning voor elk 

individueel verhaal; 

het verkrijgen van een zicht op 

de huidige situatie van de 

toenmalige betrokkenen, de 

instelling en de 

verantwoordelijken, lotgenoten 

en andere slachtoffers of 

getuigen uit die periode van 

misbruik. 

Dit vertaalt zich vaak in 

volgende concrete wensen: 

- reëel contact met 

andere slachtoffers, 

lotgenoten en/of 

personeel. Veel 

slachtoffers hebben 

geen vraag naar een 

zelfhulpgroep. Ze zijn 

eerder vragende partij 

voor contact met 

mensen die in dezelfde 

periode in de instelling 

verbleven en mogelijk 

hetzelfde hebben 

meegemaakt. 

Lotgenotengroepen, 

op structurele basis, 

komen tegemoet aan 

de verwachtingen van 

sommigen. Maar het 

behoort niet tot de 

verzuchtingen van alle 

slachtoffers; 

- erkenning door de 

betrokken instelling 

zelf. Via excuses, een 

gesprek of een brief; 

- een bezoek aan de 

plaats van het misbruik 

of geweld; 

- het confronteren van 

de daders en/of het 

krijgen van erkenning 

van de daders; 

- ondersteuning bij de 

verwerking van de 

feiten uit het verleden; 

- financiële 

tegemoetkoming voor 

het geleden misbruik 

of geweld.  

 

Personen die door slachtoffers 

als dader werden vernoemd, 

werden daarvan niet op de 

hoogte gesteld. Hierbij moet 

worden opgemerkt dat 

sommige vermeende daders 

niet meer te contacteren zijn 

(bijvoorbeeld overleden), of dat 

het contact met hen wordt 

afgeschermd (bijvoorbeeld 

omdat ze te oud zijn, te ziek, 

moeilijk te bereiken, enzovoort). 

In een enkel geval kon de 

commissie contact leggen met 
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de vermeende dader. Deze 

persoon voelde zich helemaal 

niet aangesproken als dader. Zij 

herkende zich niet in die rol en 

begreep niet waarom zij als 

dader werd aangeduid.  

Volgende beleidsaanbevelingen 

werden geformuleerd: 

- Met betrekking tot 

actueel misbruik: voer 

een preventief en 

adequaat beleid, zowel 

voor slachtoffers als 

voor plegers. 

- Met betrekking tot 

historisch misbruik: 

permanente 

beleidsinspanningen 

zijn noodzakelijk. 

- Voer verder en 

diepgaander 

onderzoek naar 

historisch 

grensoverschrijdend 

gedrag. 

- Voorzie een 

klachtenprocedure 

voor actueel en 

historisch misbruik op 

voorzieningsniveau. 

- Richt een permanent 

overkoepelend 

aanspreekpunt voor 

slachtoffers op.   

- Versterk en diversifieer 

de bekendmaking van 

het aanbod voor 

slachtoffers. 

- Voorzie een aanpak 

ten aanzien van 

genoemde daders. 

- Voorzie een aanpak 

ten aanzien van 

instellingen en 

hulpverleners. 

- Blijf inzetten op 

maatschappelijke 

sensibilisering. 

 

De meerwaarde van 

bemiddeling 

Uit de vragen en noden van de 

slachtoffers, bleek contact met 

de instelling of pleger een vraag 

die dikwijls in de getuigenissen 

naar boven kwam. Er maakten 3 

bemiddelaars deel uit van de 

Commissie en zodoende kon er 

dan ook op deze vragen worden 

ingegaan. De andere 

commissieleden werden niet 

uitgesloten van contact met de 

instelling, integendeel, toch 

probeerden we meestal een duo 

te vormen met een 

bemiddelaar.  Onze 

deskundigheid terzake werd 

meer dan geapprecieerd. 

Nochtans ging het hier niet om 

de klassieke slachtoffer-

daderbemiddeling.  

 

Ook al hebben we in de fase 

strafuitvoering ervaring met 

bemiddeling rond feiten die 

enige tijd geleden zijn gebeurd. 

Hier ging het om feiten die 

minstens 25 jaar geleden waren 

gepleegd. Regelmatig hoorden 

we verhalen van in de jaren 60. 

Wat ons vooral opviel is dat tijd 

zeker niet alle wonden heelt, 

toch niet in dit soort zaken. En 

evenzeer als bij recente 

misdrijven is er de nood aan 

communicatie. 

 

We geraakten ook niet tot bij 

de daders. Heel wat daders 

waren overleden, dement of 

soms werden ze ostentatief 

afgeschermd. Instellingen en 

organisaties gaan er soms 

voorstaan, vermoedelijk om de 

dader te beschermen. Op die 

manier wordt er geen rekening 

gehouden met de nood die er 

bij een pleger mogelijks kan zijn 

om ook met zichzelf of dat 

donker stuk in zijn leven in het 

reine te komen.  

Plegers die vernoemd worden in 

een (historisch) dossier van 

grensoverschrijdend gedrag, 

hebben m.i. het recht daarvan 

op de hoogte gebracht te 

worden. Maar hun privacy moet 

evengoed respectvol benaderd 

worden. Tegenspraak is op zijn 

plaats. Dat betekent dat de 

versie van de vernoemde dader 

naast die van het slachtoffer 

geplaatst moet worden.  
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We adviseren verder in te 

zetten op de 

bemiddelingsmethodiek die zeer 

geschikt is om het contact 

tussen vernoemde dader en 

slachtoffer te faciliteren. 

Slachtoffers vroegen ook naar 

een bemiddeling of nog meer 

naar een confrontatie met de 

dader/pleger om op die manier 

erkenning te krijgen. In 

klassieke bemiddelingen heeft 

het gerecht de dader al een 

etiket opgeplakt en dat geeft al 

een erkenning ‘an sich’, de 

samenleving stelt dat iemand 

dader is. Hier is de nood aan 

erkenning hoger. 

 

Omdat we niet bij de 

(vermoedelijke) daders 

geraakten vonden er enkel 

bemiddelingen plaats met 

aanspreekfiguren/verantwoord

elijken. Het vroeg soms enige 

moeite om iemand te vinden. En 

er schuilt zeker ook een valkuil 

in als mensen dit regelmatig 

doen en van daaruit bijna een 

rol op zich nemen. 

 

Vanuit de bemiddelingsdienst 

Vlaams-Brabant werkte Kristel 

Buntinx mee aan twee 

bemiddelingsgesprekken en een 

Peace Making Circle met een 

instelling waar ze wel kon 

terugvallen op onze principes 

en methodiek, vooral op het 

vlak van agendabepaling en 

voorbereiding. Ook deze 

gesprekken kunnen veel 

betekenis hebben. Een 

slachtoffer gaf expliciet op 

voorhand aan dat zij geen 

boodschap had aan de excuses 

van een aanspreekfiguur, maar 

toen ze die toch kreeg, liet het 

slachtoffer weten dat dat toch 

wel iets voor haar betekende. 

De gesprekken op zich werden 

door de slachtoffers ervaren als 

positief, respectvol en 

betekenisvol.  

 

Ook voor het aanspreken van 

een vermoedelijke dader, was 

onze ervaring een meerwaarde. 

De vermoedelijke pleger kon op 

een respectvolle en zorgzame 

confronterende manier 

aangesproken worden. Zij 

ontkende echter waardoor er 

geen bemiddeling werd 

opgestart. Ook met de 

terugkoppeling van deze 

moeilijke boodschappen konden 

we op onze ervaring 

terugvallen. 

Of op termijn, als de 

Erkennings- en 

Bemiddelingscommissie in 2017 

verandert naar een 

overkoepelend permanent 

aanspreekpunt,  die 

bemiddelingen moeten blijven 

plaatsvinden vanuit dat 

aanspreekpunt is voor mij nog 

een vraagteken. Kan er naar 

andere diensten worden 

doorverwezen? Kan men bij 

Moderator terecht? Heeft een 

Commissie niet meer gezag en 

van daaruit ook een mandaat 

om instellingen en organisaties 

aan te spreken? En wordt er van 

daaruit ook niet meer 

gereageerd door de 

instellingen? De instellingen die 

tot het domein van ‘Welzijn’ 

behoorden, waren m.i. het 

meest coöperatief. Dit zal zeker 

nog voor het installeren van dat 

definitieve aanspreekpunt 

moeten doorsproken worden. 

 

Tot slot, wil Kristel nog 

meegeven dat zij als lid van de 

Commissie enorm geraakt was 

door de enorme impact van die 

daden (van soms wel 50 jaar 

geleden) tot op de dag van 

vandaag. Mensen waren hier 

voor hun leven door getekend. 

Dit had hun kansen ontnomen 

op vele vlakken. Dat alleen al 

vraagt dat een samenleving hier 

vandaag nog iets mee doet. 

 

 

 

 

In het kader van onze 

gerechtelijke stage, die zes 

maanden buitenstage omvat bij 

allerlei partners van justitie, 

konden we een week meelopen bij 

Moderator. We kregen van onze 

voorgangers de tip om zeker stage 

te lopen op een 

bemiddelingsdienst. Moderator  

werd aan ons voorgesteld door 

een collega, die ons ook op het 

belang ervan wees.  

 

Voor we stage liepen bij 

Moderator maakten we reeds 

kennis met de principes van 

herstelbemiddeling, maar toch 

hadden we veel vragen over het 

waarom van 

herstelbemiddeling, hoe dit 

concreet zou worden aangepakt 

en het effect ervan op 

slachtoffers en daders. We 

waren benieuwd naar hoe een 

herstelbemiddeling tussen 

dader en slachtoffer in de 

praktijk in zijn werk zou gaan, 

en wilden hier graag meer over 

weten.  

 

Gedurende een week werd ons 

de mogelijkheid geboden om 

verschillende gesprekken bij te 

wonen, zowel met daders als 

met slachtoffers, evenals een 

heus tandemgesprek. Ook de 

gesprekken met de 

verschillende bemiddelaars 

gaven ons een goed zicht op 

ieders eigen stijl en visie op 

herstelbemiddeling. We konden 

ook verschillende dossiers 

inkijken, en kregen zo een goed 

zicht op de werking van 

Moderator.  

 

Voor ons was de stage heel 

leerrijk, nu we zelf hebben 
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kunnen ondervinden hoe 

positief een geslaagde 

herstelbemiddeling kan zijn, 

zowel voor dader als voor het 

slachtoffer.  Ook wanneer een 

rechtstreekse confrontatie niet 

tot de mogelijkheden behoort, 

zoals bijvoorbeeld in zware 

zedendossiers, bleken er nog tal 

van tussenstappen mogelijk 

waardoor het slachtoffer toch 

de mogelijkheid kreeg om 

antwoord te krijgen op 

eventuele vragen, zonder zelf 

de confrontatie met de dader te 

moeten aangaan.  

 

Er wordt een grote 

verantwoordelijkheid bij het 

slachtoffer gelegd in hoeverre 

deze bemiddeling ziet zitten, en 

wat het beoogde doel van de 

bemiddeling is. Ook de dader 

wordt met het nodige respect 

benaderd, zodat er constructief 

stappen gezet kunnen worden 

voor herstel van het leed dat 

door de feiten aan het 

slachtoffer berokkend werd. 

Wanneer we de vergelijking 

maken tussen de klassieke 

werkprocessen in het strafrecht 

enerzijds en anderzijds de inzet 

van de bemiddelaars van 

Moderator, zowel qua  

emotionele inleving als wat tijd 

betreft, moeten we vaststellen 

dat een herstelbemiddeling 

duidelijk een grotere 

maatschappelijke investering 

inhoudt. 

 

Wij beseffen na deze stage des 

te meer wat de meerwaarde 

van herstelbemiddeling kan zijn, 

en we vinden het belangrijk dat 

mensen op de mogelijkheid 

hiervan gewezen worden, zodat 

zij zelf kunnen kiezen of zij hier 

al dan niet op wensen in te gaan 

en of het een meerwaarde zou 

kunnen betekenen voor hen 

persoonlijk. 

Mehdi* verblijft momenteel in de 

gevangenis van Hasselt, nadat hij 

in 2011 werd veroordeeld. Hij 

kreeg een gevangenisstraf van 8 

jaar. Onlangs beëindigde hij op 

succesvolle wijze zijn werk voor 

het herstelfonds, en kon hij zo een 

klein deel van zijn 

schadevergoeding aan de 

slachtoffers afbetalen. We 

vonden Mehdi bereid voor een 

openlijk gesprek om terug te 

kijken op zijn bemiddeling en het 

herstelfonds, maar eigenlijk ook 

een beetje een terugblik op zijn 

nog jonge leven.  

 

Mehdi is nu 23 jaar en werd 

geboren als jongste zoon in een 

gezin met 5 kinderen. Zij 

hadden niets tekort en kregen 

allemaal de kans om te 

studeren. Bij de jongste telg van 

het gezin liep het wat 

moeilijker… Vanaf zijn 13de 

kwam Mehdi voor het eerst in 

aanraking met het jeugdrecht. 

Een opeenstapeling van kleine 

feiten van criminaliteit hebben 
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zijn jeugdjaren gekleurd. Op zijn 

17de stopte hij definitief met 

school toen hij werd opgepakt 

voor zwaardere feiten. Nu kan 

hij zeggen: “Als ik toen niet was 

gearresteerd, dan was alles 

misschien heel anders kunnen 

aflopen met mij. Eigenlijk is dat 

mijn redding geweest! Voor een 

stuk heb ik zo ook mijn straf 

kunnen aanvaarden. Ik durf 

moeilijk aan mijn toekomst te 

denken. Ik denk vooral aan de 

dag van morgen, en veel verder 

niet. Dat is niet altijd 

gemakkelijk, want hier in de 

gevangenis wordt van mij 

verwacht dat ik aan mijn 

verdere toekomst werk. 

Daarom ben ik nu ook in volle 

voorbereiding om een opleiding 

in de wegenbouw te starten, en 

een woonst te zoeken tegen dat 

ik vrij mag komen.”  

Mehdi blikt nog even terug op 

de dag van zijn arrestatie: “Ik 

weet nog goed, in september 

van dat jaar werd ik 18 jaar, en 

10 dagen later werd ik opgepakt 

voor de feiten. Na een tijd in 

voorarrest gezeten te hebben 

mocht ik vrij onder 

voorwaarden. Ik heb in de 

periode vaak gedacht: “Ik pak 

mijn koffers en ik ben ermee 

weg, terug naar het land van 

herkomst van mijn ouders.” Ik 

heb dat toen niet gedaan. Ik ben 

naar de rechtbank gegaan en 

mijn uiteindelijke veroordeling 

was eigenlijk een beetje een 

opluchting. Ook voor mijn 

familie. Het was belangrijk dat 

mijn ouders niet mee 

verantwoordelijk werden 

gesteld voor wat ik gedaan had. 

Ik wil deze 

verantwoordelijkheid volledig 

zelf op mij nemen.”  

Het aanvragen van een 

bemiddeling met zijn 

slachtoffers betekende voor 

Mehdi ook een stap om verder 

verantwoordelijkheid op te 

nemen tijdens zijn 

strafuitvoering. Hij vertelt hoe 

het ging: Ik kende de 

mogelijkheid van bemiddeling 

en herstelfonds. In het begin 

had ik weinig hoop dat deze 

bemiddeling een kans zou 

maken. Er waren voor de 

rechtbank immers al enkele 

heftige confrontaties geweest 

met de slachtoffers. Ik wilde 

met de bemiddeling een kans 

geven aan de slachtoffers om 

mij te zeggen wat ze mij te 

zeggen hadden, en ja, als dat 

nodig was, mochten ze mij zelfs 

uitschelden. Uiteindelijk is er 

tijdens de bemiddeling beslist 

dat ik voor het herstelfonds zou 

gaan werken. Het kwam erop 

neer dat ik via 

uitgangsvergunningen 

vrijwilligerswerk voor de 

slachtoffers zou kunnen 

uitvoeren. De vergoeding voor 

het werk gaat volledig naar de 

slachtoffers. En zo zette ik een 

eerste stap in de terugbetaling 

van de schadevergoeding. Ook 

al gaat het maar om een 

symbolisch bedrag als ik kijk 

naar wat ik allemaal nog moet 

betalen aan de slachtoffers.”  

Het werken voor herstelfonds 

ging niet van een leien dakje: 

“De bemiddeling met mijn 

slachtoffers verliep moeilijk. Ik 

weet nog goed dat de 

bemiddelaar helemaal van 

Limburg tot West-Vlaanderen is 

gereden om met de slachtoffers 

te gaan praten, en zo als het 

ware de bemiddeling te redden. 

Uiteindelijk heeft hele proces 

geleid tot een persoonlijke 

ontmoeting tussen mij en hen. 

Ik denk dat dit goed is geweest, 

ook al was het een moeilijke 

ontmoeting. Ik ben de mensen 

van Moderator toch wel 

dankbaar voor alle energie die 

ze in mij en de bemiddeling 

hebben gestoken! Wat het 

herstelfonds zelf betreft: ik zou 

het nooit meer opnieuw doen! 

Ik heb afgezien! Ik moest 2 km 

wandelen om een bus te 

nemen, en als ik afstapte moest 

ik nog eens 2 km wandelen. Dit 

allemaal door weer en wind. 

Voor ik vertrok ’s morgens en 

als ik terugkeerde ’s avonds, 

telkens waren er de 

vernederende naaktfouilles in 

de gevangenis.  

Maar het afwerken van het 

herstelfonds is voor mij 

persoonlijk als mens belangrijk 

geweest. Vooral om aan mezelf 

te bewijzen dat ik een 

engagement en een belofte zou 

volhouden. In mijn leven ben ik 

te vaak iemand geweest die 
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heel snel de dingen opgaf. Iets 

volhouden, werk en of school, 

dat heeft me nooit echt gelukt. 

Ik ben tenslotte al sinds mijn 

13de in dit systeem terecht 

gekomen. Ik wil nu definitief de 

knop omdraaien, en er echt alles 

aan doen om uit dit systeem te 

geraken! Weet je wel hoe 

moeilijk dit is? In al die jaren 

herinner ik me alleen nog een 

consulente van de 

jeugdrechtbank die zich een 

beetje om mij bekommerde. 

Voor rest heb ik nooit het 

gevoel gehad dat er iemand 

echt met mij inzat… Ik zal het nu 

ook alleen moeten bewijzen. Ik 

ben meerderjarig geworden 

terwijl ik in “het systeem” zat, 

en nu zal er niemand klaarstaan 

als ik vrijkom. Weet je, toen ik 

in voorarrest zat in afwachting 

op mijn proces, lag die 

gevangenis amper twee straten 

verder van mijn thuis. Toen al 

kreeg ik amper bezoek van 

familie of vrienden. Dus ik moet 

mij geen illusies maken… Als ik 

vrij kom en alleen ga wonen, zal 

er mij heus niemand komen 

opzoeken nu ik verder weg een 

woonst heb moeten zoeken.  

 

 

Mehdi verschijnt binnenkort 

voor de 

strafuitvoeringsrechtbank waar 

een dossier voor elektronisch 

toezicht wordt beslist. Bij 

gunstig advies zal hij de rest van 

zijn straf met een enkelband 

uitzitten. Als voorbereiding 

hierop heeft hij zich 

ingeschreven om een opleiding 

te starten via de VDAB en heeft 

hij een nieuwe woonst gezocht. 

Dit zal  een eindje weg zijn van 

de regio waarvan hij afkomstig 

is, en waar ook de feiten 

plaatsvonden.  

*Mehdi is niet zijn echte naam. 

Zijn naam en alle mogelijke 

verwijzingen naar mensen en 

plaatsen werden veranderd om de 

privacy te respecteren. 

Op zoek naar vernieuwing 

kwam ik terecht bij Deep 

Democracy, een filosofie, een 

denkkader, een methode. Het 

woord democracy komt van het 

Griekse woord voor volk 

(demos) en kracht of macht 

(kratos) en betekent dat de 

macht bij en in de mensen ligt. 

Er is in de basis geen goed of 

fout; alle gedragingen, 

gedachten, gevoelens en 

meningen doen ertoe en 

hebben een wijsheid in zich. 

Het woord deep verwijst naar 

de aandacht voor de diepere 

emoties en bewustzijnsniveaus 

in een groep. Dit sluit heel erg 

aan bij de visie van Moderator.  

De Amerikaanse psycholoog, 

fysicus en auteur Arnold 

Mindell sprak in 1988 als eerste 

over Deep Democracy. Hij 

refereerde naar het besef dat 

positieve en duurzame 

veranderingen alleen ontstaan 

wanneer we naast de feiten en 

cijfers ook onze diepste emoties 

meenemen in onze 

overwegingen. 

Het echtpaar Lewis heeft 

technieken en 

gespreksmodellen ontwikkeld 

om Deep Democracy 

toegankelijk te maken voor 

mensen zonder opleiding in de 

psychologie. De Lewis methode 

biedt een krachtig instrument 

om binnen groepen met 

uiteenlopende diversiteit 

besluiten te nemen en 

conflicten op te lossen.  

Op een studiedag over 

diversiteit in Mechelen maakte 

ik voor het eerst kennis met 

Deep democracy. De dag werd 

ingeleid door Jabu Mashinini en 

Yasmeen Rubidge uit Zuid-

Afrika. In hun uitgebreide 

hartverwarmende introductie 

waarbij ze iedereen uitdrukkelijk 

verwelkomden konden we 

meteen voelen wat het 

positieve effect is. Onnoemelijk 

veel verschillende kleuren, 

statussen, rollen, functies, 

leeftijden, klassen …. hebben ze 

benoemd en zo uitdrukkelijk 

bestaansrecht gegeven 

De eerstvolgende keer dat 

Yasmeen Rubidge terug in 

België was hebben we van de 

gelegenheid gebruikt gemaakt 

om meerdere bemiddelaars te 

laten kennismaken met deze 

manier van kijken en handelen. 

Haar workshop stelde de meer 

spirituele procesmatige 

benadering voor, wat niet 

evident is tijdens een workshop 

van 3 uur. Het effect op de 

bemiddelaars was dan ook 

uiteenlopend van verwarrend, 

over ‘a good teaser but not 

enough to really incorporate in 

daily work, tot heel inspirerend.  

Persoonlijk volgde ik ook een 2-

daagse training bij Fanny 

Mattheusen (level 1) over de 

Lewis-methode die meer 

praktisch methodisch is 

uitgewerkt en veel concrete 

handvatten biedt om met 

groepen te werken. 

Ik ben gebeten door de 

benadering van Deep 

Democracy omdat ik er van 

overtuigd ben dat het ons kan 

helpen bij de grotere 

vraagstukken waar we 

maatschappelijk mee 

geconfronteerd worden. In een 

bemiddeling van persoon tot 

persoon biedt het niet zoveel 

nieuws omdat we dezelfde visie 

en uitgangspunten hanteren. 

We evolueren echter in de 

richting om grotere groepen te 

betrekken in de bemiddeling. En 

daarin kan deze methode zeer 

ondersteunend zijn voor ons 

denk ik.  
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Aanleiding van mijn vraag naar 

iets anders is een dossier waarin 

ik bemiddelde  met het 

slachtoffer en de beklaagde 

naar aanleiding van 

discriminerende handelingen. In 

deze bemiddeling werd vrijwel 

meteen duidelijk dat de 

maatschappelijke context mee 
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op tafel lag, maar niet mee rond 

de tafel zat. Dat vond ik een 

gemis en jammer voor de 

betrokkenen. Het slachtoffer 

werd nog ondersteund door het 

Centrum voor Gelijke kansen en 

racismebestrijding (Nu Unia, 

Interfederaal 

Gelijkekansencentrum), de 

beklaagde stond er alleen voor. 

Terwijl in hun verhaal een 

sterke impact te horen was van 

ieders eigen achterban. De 

beklaagde was door de mede-

eigenaren van het 

appartementsgebouw onder 

druk gezet om niet aan 

Marokkanen te verhuren. Het 

slachtoffer leefde met de 

gevolgen van discriminatie, niet 

deze ene keer, maar keer op 

keer, nu eens over 

arbeidscontext, dan weer op 

woongebied. 

De bemiddeling heeft in dit 

dossier niet tot herstel geleid. Ik 

voelde van bij het begin dat 

onze methodiek niet toereikend 

was voor wat zich voltrok 

tussen deze twee mensen. Het 

probleem reikt veel verder, de 

polarisering is maatschappelijk 

voelbaar. De recente terreur 

aanslagen in Europa hebben dat 

versterkt. De collectieve 

boosheid en angst zijn sterk 

aanwezig en worden concreet 

vertaald in een individueel 

verhaal. Als bemiddelaar 

kunnen we spreekrecht geven 

aan de boosheid, de angst, de 

vertwijfeling en vervreemding 

van mensen die, in wezen 

hetzelfde, elkaar niet meer in de 

ogen durven/willen kijken.  

Hoewel we hier ook al op een 

grens botsen: als we mensen de 

ruimte geven om eerlijk te 

zeggen wat ze denken, kan dat 

mogelijks juridisch als een 

misdrijf geïnterpreteerd 

worden. Tevens kan het 

kwetsend zijn voor de andere.  

Als bemiddelaar streef je ernaar 

dat de emoties die onder de 

soms harde standpunten liggen, 

benoemd of getoond worden. 

“Ik wil niet aan Marokkanen 

verhuren want die zijn zo 

anders”  lokt een andere reactie 

uit als “Ik ben bang dat ik 

problemen krijg met mijn mede-

eigenaars van de blok omwille 

problemen die we eerder 

hadden met een Marokkaanse 

huurder; ik kan eigenlijk geen 

nee zeggen, heb dat nooit 

geleerd..”. Hoewel ook het 

laatste moeilijk blijft en het 

probleem niet meteen oplost, 

het verruimt het gesprek 

mogelijks wel. En het maakt 

meteen duidelijk dat het 

probleem niet aan 1 persoon 

gebonden is maar bij een hele 

groep hoort. Dus ook de 

oplossing ligt niet alleen bij deze 

2 individuen maar bij de context 

en groepen errond. 

En dan begin ik te dromen: hoe 

zou het zijn om heel die groep 

mede-eigenaars en/of de buurt 

uit te nodigen, om de familie 

van de benadeelde te betrekken 

in de bemiddeling. Ik geef toe, 

het roept vragen op of dit bij de 

rol van bemiddelaars hoort, dan 

wel beter bij een 

opbouwwerker of buurtwerker 

past? Ik geloof echter dat we 

hier een modererende rol 

zouden kunnen vervullen, 

eventueel samenwerken met de 

opbouwwerkers . Hier gaat het 

niet alleen meer over herstel 

van de persoonlijke individuele 

slachtoffer – dader relatie, maar 

van het sociale weefsel dat aan 

de basis ligt van de breuklijn 

tussen deze twee personen. 

Bemiddelaars hebben de 

vaardigheden om leed, onrecht, 

boosheid en angst ruimte te 

geven in een respectvol 

gesprek. Om dit met grotere 

groepen te doen dienen we ons 

verder te trainen. De Lewis 

methode van Deep Democracy 

kan ons m.i. heel bruikbare 

handvatten geven.  Meer 

samenwerken met 

buurtbemiddelaars en 

opbouwwerkers eveneens.  

Dit roept de vraag op hoe wij 

kunnen omgaan met het grotere 

effect van de maatschappelijke 

problemen op ons als 

bemiddelaar, als mens. Is onze 

werkwijze wel toepasbaar op 

daden van terreur en racisme in 

een samenleving die meer en 

meer gepolariseerd geraakt? De 

heftigheid van het geweld kan 

ons ook verlammen of bang 

maken. Het kan ons ook doen 

verder denken, want het is onze 

gewoonte eerder naar het 

potentieel te kijken dan wel in 

de onmacht te blijven zitten. 

Ik geloof dat de meer spirituele 

benadering van Deep 

Democracy ons hierin kan 

ondersteunen. Zodat we durven 

stil te staan bij de complexiteit, 

bij het feit dat er geen  snelle 

oplossingen zijn, bij onze 

overtuiging dat we met dialoog 

altijd een stap verder geraken. 

Maar misschien moeten we nu 

eerst die dialoog met onszelf 

aangaan: “How we become in 

deep democracy with 

ourselves?” 

“Willen we deze 

maatschappelijke opdracht 

aannemen? Wat beangstigt mij 

hierin? Wat maakt mij boos? 

Wat heb ik nodig om hiermee 

om te gaan?” Als we al die delen 

van onszelf bestaansrecht en 

gehoor kunnen geven, kunnen 

we er ook mee werken ten 

aanzien van anderen. Yasmeen 

formuleerde het als volgt: 

“When I have a question, a part 

of me has the answer.”  

Want we moeten natuurlijk zelf 

niet vergeten: in de basis zijn 

we allemaal hetzelfde.  

Het moge duidelijk wezen: 

telkens ik met Deep Democracy 

in aanraking kwam leverde dat 

mij waardevolle momenten, 

processen en inzichten op. Ik 

ben zoekende hoe we dit vuur 

kunnen laten doorademen in 

ons werk, in onze samenleving. 
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Het is altijd opnieuw spannend 

om in een gevangenis een 

nieuwe vorming op te starten 

met een nieuwe groep 

gedetineerden. Er zijn wel 

intakes geweest, maar het blijft 

moeilijk om een mens volledig 

in te schatten op zo’n korte 

tijd…  en dus blijft het 

spannend: zal de groep genoeg 

vertrouwen in elkaar kunnen 

ontwikkelen om open en eerlijk 

te zijn? Hoe loopt het 

groepsdynamisch? Zijn ze wel 

bereid om écht aan zichzelf te 

werken, om proactief stappen 

te zetten in herstel?   

 

Samen met hen beginnen we 

aan een proces, een reis die ons 

slechts 7 cursusdagen 

samenbrengt maar die veel 

langer duurt, veel dieper gaat, 

voor ieder van ons. We zien de 

deelnemers dag na dag groeien, 

aarzelen, verschieten, leren en 

soms ook concrete stappen 

zetten. Die concrete stappen 

kunnen van alles zijn: praten 

met een naaste over een 

jeugdtrauma, terug contact 

opnemen met familie, toegeven 

dat ze een verslavingsprobleem 

hebben en hierin hulp zoeken,… 

Soms wil er iemand zelfs 

contact opnemen met één of 

meerdere slachtoffers die ze 

zelf hebben gemaakt. Om dit 

laatste te doen staat er veel in 

de weg. Vaak is dat schaamte 

voor de eigen daden, maar 

ook angst voor de reactie die ze 

zullen krijgen, onwetendheid 

over wat er precies van hen 

verwacht wordt, … Weinigen 

hebben vóór de vorming SIB 

nagedacht over de verschillende 

mogelijkheden om een stap te 

zetten naar hun slachtoffer(s). 

Dit is onze job: herstel 

bewerkstelligen, door 'herstel' 

van de dader als individu en 

door het binnenbrengen van 

slachtoffersperspectief. De 

dader kan zichzelf beter leren 

kennen, weer recht in de spiegel 

kijken, kan terug volwaardig in 

relaties staan, zelfs met het 

slachtoffer.   

 

In 2016 hebben we onder 

andere in de gevangenis van 

Hasselt een vorming gegeven. 

Het was een hechte groep, of is 

dat geworden althans. Maar er 

zat veel emotie: woede, 

schaamte, angst, verdriet. 

Sommigen onder hen hadden 

het moeilijk om voor zichzelf 

toe te geven wat ze hadden 

gedaan. Ook dit besef moest 

nog groeien, vaak ‘ondanks’ vele 

lange jaren gevangenisstraf. 

Maar langzamerhand hebben ze 

allemaal enorme stappen gezet.   

 

De grote momenten in de 

vorming zijn als we gastsprekers 

laten komen. Zo komt er telkens 

o.a. een slachtoffer spreken 

over zijn/haar ervaringen en 

dan… wel dan zijn ze heel stil. Er 

komt ook iemand van 

slachtoffer-daderbemiddeling, 

Moderator, de mogelijkheden 

uitleggen, de voordelen uit de 

doeken doen van wat een 

bemiddeling tussen een dader 

en een slachtoffer kan 

betekenen. Dan zijn ze niet zo 

stil, dan hebben ze veel vragen. 

De tussenkomst van Moderator 

zet meestal heel veel in 

werking. Tijdens het moment 

met de gastspreker hebben ze 

veel vragen over het waarom, 

hoe, wat, ...  De dagen erna 

komen ze vaak af met 

concretere vragen: wat kunnen 

zij best doen, hoe moeten zij dit 

best aanpakken, hoe zet ik de 

eerste stap? 

 

Een Slachtoffer in Beeld 

organiseren en Moderator niet 

aan bod laten komen, zou een 

serieuze misser zijn. Niet alleen 

voor de verwerking van de 

dader, noodzakelijk om als 

betere mens verder te gaan, 

maar ook voor het slachtoffer. 

De dader krijgt de kans om een 

boodschap te geven aan het 

Slachtoffer, het slachtoffer 

krijgt dezelfde kans.   
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Naar aanleiding van de 

internationale Restorative 

Justice week van 21 – 25 

november 2016, lanceerde 

Moderator de campagne 

‘Prikkelt het verhaal van de 

andere je?’.  Gepakt en gezakt 

met 5000 postkaarten en 

balpennen van Moderator 

gingen onze bemiddelaars in de 

verschillende provincies de 

straat op en bevroegen ze 

passanten naar hun ervaringen 

met conflict: Op welke manier 

word jij geprikkeld door de 

ander? Heb jij een mooie 

herinnering of een leuk 

voorbeeld over hoe jij aan de 

slag bent gegaan in een conflict 

met de ander? Deel het met 

ons... 

Op die manier gingen we het 

gesprek aan met de man in de 

straat en vertelden we ook over 

onze eigen werking.  We 

vroegen hen om hun feedback 

op te sturen via het kaartje of 

rechtstreeks op een beveiligd 

deel van onze website na te 

laten.   

Hieronder lees je enkele van 

hun berichten:  

 

Ik zou willen vragen dat de andere 

me zijn standpunt duidelijk wil 

maken, want meestal begrijp ik 

het niet en ben ik sowieso direct 

tegen. 

 

Yoga liet mij ooit aan den lijve 

ondervinden hoe mijn systeem 

omging met 'conflict'. In vijf 

bewegingen die uitdrukken hoe 

we op vijf manieren kunnen 

omgaan met conflict 

(confrontatie, ontmoeting, 

acceptatie, terug trekken en 

negeren) voelde ik hoe ik letterlijk 

mijn evenwicht verlies in 'negeren 

en terug trekken' terwijl ik 

bijzonder stevig en evenwichtig 

bleef in de bewegingen 

confrontatie, ontmoeting en 

acceptatie. Ik had er nog nooit 

eerder bij stil gestaan dat dat vijf 

evenwaardige manieren van 

reageren zijn. Dat 'me uit een 

conflictsituatie terug trekken' 

even waardig is als 'moedig de 

confrontatie aangaan'. Da laatste 

ging me steeds goed af maar ik 

bereikte daarmee helemaal geen 

vooruitgang in een familieconflict. 

Ik betrapte me op stiekeme 

oordelen ten aanzien van 'terug 

trekken en negeren'. Dit oordeel 

heeft er me vaak van weerhouden 

om gezond af te wegen welke 

strategie gepast en wenselijk was 

in een bepaalde situatie. het deed 

me kiezen om me een tijdje terug 

te trekken uit een familie (-

conflict) ... waardoor uiteindelijk 

veel juistere verhoudingen 

mochten ontstaan tussen 

verschillende andere familie leden 

en de ware knelpunten plots 

zichtbaar werden. Met dank aan 

mijn Lu Jong yoga juf! 

 

Ik denk meestal alleen aan mijn 

standpunt en kan mijn gedachten 

niet aan de kant zetten en kijk 

nooit naar de andere zijn 

standpunt, daardoor word ik 

meteen boos op de andere! 

 

Uit een conflict kunnen we beiden 

leren, ieder pakt het aan op zijn 

eigen manier. Het gezamenlijke 

doel is tenslotte om het conflict te 

kunnen oplossen. 

 

Ik hou het conflict te veel in 

mezelf. Ik zeg niet rap wat er 

dwars zit waardoor escaleert 

soms. 

 

Na een conflict sta ik steviger in 

mijn schoenen en ben ik 

zelfverzekerder omdat ik voor 

mezelf durf opkomen. 

 

Probeer je altijd te verplaatsen in 

de positie/situatie van da ander, 

er is altijd wel een reden waarom 

het conflict ontstaan is en de 

persoon waarmee je een conflict 

hebt zal nooit een conflict met je 

hebben zonder reden, hou hier 

dan rekening mee zo zal de 

oplossing van het conflict sneller 

daar zijn!! 
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Meestal probeer ik zelf eerst te 

kalmeren en uit te razen want op 

het moment van het conflict zit ik 

vaak vast in mijn emoties en kan 

ik echt ontploffen. Een deftige 

conversatie kan je dan niet met 

mij voeren. Hierna ben ik meestal 

degene die erover wil gaan praten 

en probeer ik de visie van de 

andere te begrijpen. Luisteren en 

praten helpt! 

 

Luisteren doe je niet alleen met je 

oren, maar met je hele wezen. 

waarnemen wat iemand 

uitstraalt, helpt te begrijpen wat 

die persoon denkt, voelt en 

doormaakt. 

 

Het doet mij gewoon al goed dat 

ik hier gewoon mijn verhaal aan u 

heb kunnen vertellen mijnheer. En 

dat gij gewoon hebt willen 

luisteren naar mij.... 

 

Een knoop ontrafel je niet door 

aan de touwtjes te trekken; het is 

proberen touwen te volgen in al 

hun lussen en bochten, in hun 

vervlochten zijn. 

 

 

Het is niet omdat in éénzelfde 

dossier dader én slachtoffer 

meer willen weten over 

bemiddeling dat zij ook 

werkelijk een uitwisseling met 

elkaar willen.   

Redenen die zij, na uitleg over 

bemiddeling, aangeven om niet 

te bemiddelen zijn bv. dat zij 

daar geen oplossing in zien, 

omdat ze geen verwachtingen 

hebben of omwille van 

persoonlijke redenen.  Bij 

daders ligt de uitval soms ook 

bij de volledige ontkenning van 

de feiten.  Af en toe zijn partijen 

bij opstart van de bemiddeling 

niet meer bereikbaar. 

Van de  1468 slachtoffer-

daderrelaties waarin beide 

partijen meer uitleg over 

bemiddeling wilden, leidden er 

926  (63%) tot een effectief 

lopende bemiddeling. (zie 

Figuur 5) Dit is een opmerkelijk 

daling tov de verhouding vorig 

werkingsjaar toen nog in 78% 

van de bemiddelingsdossiers tot 

een effectieve uitwisseling van 

informatie kwam tussen de 

partijen.   

In 2016 liep in 956 van de 

aangemelde strafdossiers 

minstens één bemiddeling   

In deze 956 lopende 

bemiddelingsdossiers waren er 

1483 burgers betrokken, 822 

slachtoffers en 661 daders. 

 

 

Moderator Forum voor 

herstelrecht en bemiddeling 

vzw 

Diestsesteenweg 49 

3010 Kessel-lo 

 

016 22 63 88  

info@moderator.be 

www.moderator.be  

 

facebook.com/moderatorforumv

oorherstelrechtenbemiddeling 

 

twitter: @moderatorvzw  

 

 

 

Wie meer wil weten 

over onze werking, 

interesse heeft in het 

verhaal van onze lokale 

bemiddelingsdiensten, 

of meer achtergrond 

zoekt, kan ook het 

volledige jaarverslag 

nalezen op onze 

website.   

 

 

 

 

figuur   aantal 

bemiddelingsdossiers met 

effectieve info-

uitwisseling tussen de 

partijen 

mailto:info@moderator.be
http://www.moderator.be/

