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REDACTIONEEL 

 

 

Herstel van de schade – in welke vorm dan ook - of compensatie van het ondergane leed zijn sleutelbegrippen binnen 

het herstelrecht en slachtoffer - daderbemiddeling. De mate waarin herstel wordt bekomen, zal mede afhangen van de 

wijze waarop werd bemiddeld, van het communicatieproces dat zich tussen betrokkenen heeft voltrokken en het resul-

taat dat hiermee werd bereikt.  Maken directe bemiddelingen hier een verschil? Leiden zij tot betere resultaten dan 

indirecte bemiddelingen? Veel zal afhangen van de doelstellingen die je bemiddeling toemeet. Is bemiddeling in eerste 

instantie gericht op schadevergoeding, wat even goed doorheen indirecte communicatie kan worden bereikt, of is pre-

cies het bemiddelingsproces op zich belangrijk, en zo ja, is direct bemiddelen dan de meest gewenste vorm? Draagt het 

gezamenlijk gesprek een intrinsieke meerwaarde in zich, en zo ja, waarin ligt deze dan? Of nog: is het gezamenlijk ge-

sprek één element binnen de bemiddeling of een einddoel op zich? Uit buitenlands onderzoek naar effecten van bemid-

deling zou blijken dat directe bemiddelingen meer voordelen inhouden dan indirecte bemiddelingen (bv. grotere tevre-

denheid over resultaat bemiddeling,  grotere tevredenheid met de algemene werking van het strafrechtssysteem en 

grotere emotionele impact).¹ 
 

Cijfers uit de bemiddelingspraktijk in Vlaanderen tonen voor 2007 een laag cijfer aan gezamenlijke gesprekken (rond 

20%), en dit zowel bij min- als meerderjarigen. Daarnaast noteren we grote verschillen tussen de verschillende bemid-

delingsdiensten onderling, en zelfs tussen de individuele bemiddelaars van één dienst. Het kan nochtans anders. Zo ver-

lopen in de Verenigde Staten en Canada bemiddelingen vooral op directe wijze, maar ook onze Noorderburen verto-

nen een hoog percentage aan directe bemiddelingen (Duitsland 70-80%, Zweden 74%, Oostenrijk 70%). ² 
 

Op vraag van bemiddelaars nemen we in deze Nieuwsbrief en tijdens de volgende Samenspraak tijd om hierover dieper 

te reflecteren: welke plaats krijgt een gezamenlijke gesprek binnen bemiddeling?  

 

Enkele bemiddelaars namen het initiatief om een vragenlijst te versturen zowel naar alle Vlaamse slachtoffer - dader 

bemiddelaars (bemiddelaars Suggnomè, bemiddelaars van de HCA diensten en justitie-assistenten Bemiddeling in Straf-

zaken) als naar bemiddelingsteams, om te peilen naar hun praktijk en visie met betrekking tot het organiseren van geza-

menlijke gesprekken. De neerslag van hun bevindingen vindt u in het eerste artikel terug (Riet Ysebaert, Griet Leynen, 

Michaël Bouchez).  In het tweede en derde artikel laten we de praktijk aan het woord. Ellen Van Gompel licht vanuit 

haar werk in het Justitiehuis Leuven toe welke plaats directe gesprekken innemen binnen een procedure van Bemidde-

ling in Strafzaken. Hoewel conform interne richtlijnen in principe in elk dossier directe bemiddeling dient te worden 

voorgesteld, ziet zij toch redenen om dit niet altijd even actief te doen. Pola Franken neemt in dit debat een resolute 

stelling in, en verwoordt in haar artikel waarom voor haar een directe bemiddeling duidelijke voorkeur geniet boven 

indirecte bemiddeling. Voor het vierde artikel gingen we te rade bij twee systeemtherapeuten. Denise Everaert en Kees 

Schouten duiden vanuit systeemtheoretisch perspectief de mogelijke meerwaarde van directe bemiddelingen, maar 

plaatsen daar meteen randvoorwaarden bij. Tot slot haalt Bart Claes enkele Amerikaanse onderzoeksbevindingen uit de 

psychologie en de sociologie aan over de effecten van face to face ontmoetingen vanuit slachtofferperspectief. Dit arti-

kel laat ons toe ook vanuit andere denkkaders naar dit thema te kijken.   

 

De lezer zal merken dat deze Nieuwsbrief opnieuw geen antwoord biedt op de vele vragen die voorliggen. Daarom 

nodigen we u graag uit op de volgende Samenspraak die doorgaat op vrijdag 12 december (zie uitnodiging achteraan). 

 

Bij deze is de laatste Nieuwsbrief van 2008 geschreven en het jaareinde wenkt ...  

Wij danken de redactieleden van de Werkgroep Communicatie voor hun medewerking en steun gedurende het voor-

bije jaar, maar denken ook met een glimlach terug aan de schrijvers, de lezers en participanten van de Samenspraak: het 

is maar dankzij hun inbreng dat we het debat aangaande herstelrecht en bemiddeling kunnen blijven voeren! 

 

We wensen jullie een warm jaareinde, en misschien tot 12 december, bij een glaasje?  

 

An Marchal en Pieter Verbeeck 

 

 

 

 
¹ Frison K., “To face or not to face”, een onderzoek naar de bevordering van directe bemiddeling, K.U.Leuven, 2006-2007, 118p. 
² Frison K. (2006-2007).  
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menlijk gesprek (GG), visie van de dienst, voorkeur en 
noden) en praktijk (werkvoldoening, percentages, 
wijze van aanbieden, belemmeringen en voorberei-
ding) van de bemiddelaars die deelnamen aan de be-
vraging. De vragenlijst was grotendeels opgebouwd 
uit meerkeuzevragen die mogelijks de antwoorden 
van de bemiddelaars hebben gestuurd.  
 
 
1.1 Identificatie 
 
74 mensen of 60 % van de bemiddelaars vulden een 
vragenlijst in. Van de 40 bemiddelaars in strafzaken  
kregen we 12 vragenlijsten terug (30%), van de 60 
bemiddelaars minderjarigen 48 (80%) en van de be-
middelaars meerderjarigen bezorgden 14 van de 23 
ons hun antwoorden (61%). 

1. INDIVIDUELE VRAGENLIJSTEN 
 
De eerste bevraging richtte zich tot de individuele 
bemiddelaars. Hoe ervaren zij rechtstreekse gesprek-
ken tussen daders en slachtoffers? Hoe stellen ze de 
bemiddelingsvorm voor aan de partijen? Waar heb-
ben bemiddelaars nood aan? Hoe vaak kiest men voor 
een directe confrontatie? Wanneer is het volgens 
bemiddelaars geen optie om samen aan tafel te gaan 
zitten? 
 
De diensten Herstelbemiddeling Minderjarigen (HB-), 
Dader-Slachtofferbemiddeling Suggnomè (HB+) en 
Bemiddeling In Strafzaken (BIS) kregen in juni de vra-
genlijst in de bus. We presenteren hier achtereenvol-
gens de identificatie van de respondenten (dienst, 
leeftijd en ervaring),  visie (aanbieden van het geza-

Face to face met uw bemiddelingspraktijk  
 
Riet YSEBAERT, Griet LEYNEN, Michael BOUCHEZ¹ 

Uit beperkt onderzoek zou blijken dat in een bemiddeling een direct contact tussen dader en slachtoffer een grotere 
tevredenheid over het bemiddelingsproces genereert. Bovendien zou een rechtstreeks gesprek een grotere emotionele 
impact hebben op de betrokken partijen en zou het zelfs resulteren in een  grotere tevredenheid over de algemene wer-
king van het strafrechtssysteem. In het tot stand komen van een directe bemiddeling speelt de bemiddelaar een cruciale 
rol.  
 
Internationaal gezien zijn er echter meer landen met voornamelijk directe bemiddelingen dan landen met voornamelijk 
indirecte bemiddelingen. Bovendien hanteert men in heel wat landen de directe bemiddeling als uitgangspunt. In Vlaan-
deren kent de bemiddelingspraktijk een laag percentage aan directe bemiddelingen.² 
 
Hoe kijken bemiddelaars in Vlaanderen naar directe bemiddeling? Welke praktijk houden ze er op na? Hebben ze zelf 
voorkeuren? Welke reacties krijgen ze van daders en slachtoffers? Begin dit jaar stelde de Werkgroep Vorming vast dat 
het thema ‘directe bemiddeling’ nog geen onderwerp van vorming was geweest en besloot tot diepere reflectie.  
 
Ter voorbereiding van deze Nieuwsbrief, een vormingstweedaagse voor bemiddelaars ‘F2F’ in november en de Samen-
spraak van 12 december, stuurde de Werkgroep twee vragenlijsten naar alle bemiddelingsdiensten in Vlaanderen 
(Bemiddeling Minderjarigen, Bemiddeling Meerderjarigen en Bemiddeling In Strafzaken). De eerste vragenlijst peilde 
naar de visie en praktijk omtrent gezamenlijke gesprekken op niveau van de individuele bemiddelaar. Een tweede vra-
genlijst onderzocht of teams vanuit een gemeenschappelijke visie hiernaar kijken en handelen.  
 
Hieronder wordt het resultaat van deze bevraging voorgelegd. De Werkgroep Vorming wil behoedzaam omspringen 
met deze resultaten. Er werd geen vergelijkende studie tussen de bemiddelaars en diensten geambieerd, daarvoor wa-
ren opzet en respons te bescheiden. Wel was de werkgroep op zoek naar standpunten, tendensen, ideeën die konden 
dienen voor het opzetten van de vormingstweedaagse en de Samenspraak.  
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Tussen de drie bemiddelingsgroepen merken we een 
verschil in bemiddelingservaring. Bij BIS heeft twee 
derde van de bemiddelaars een ervaring van 3 jaar of 
meer en bij HB+ treffen we een anciënniteit van 4 tot 
9 jaar aan voor de meerderheid van de respondenten. 
De helft van de bemiddelaars minderjarigen heeft 1 
jaar of minder bemiddelingservaring. Dit verschil kan 
verklaard worden door de recente uitbreiding van de 
HCA-diensten waartoe de diensten HB- behoren.  
 
Of de hoeveelheid ervaring een invloed heeft op de 
antwoorden kunnen we niet stellen.  
 
 
1.2 Visie 
 
Vooreerst werd gepeild naar de persoonlijke visie van 
de bemiddelaars 
betreffende het aan-
bieden van een geza-
menlijk gesprek. 
Daartoe werd de 
bemiddelaars een 
continuüm voorge-
houden gaande van 
‘gezamenlijk gesprek 
enkel op vraag van 
de partijen’ over 
‘aanbieden en herha-
len van de mogelijk-
heid doorheen de 
bemiddeling’ en ‘het 
gezamenlijk gesprek voorstellen als de bedoeling’ tot 
‘een gezamenlijk gesprek of geen bemiddeling’.  
De meerderheid antwoordt dat ‘het gezamenlijk ge-
sprek aanbieden en het aanbod herhalen doorheen 
de bemiddeling’ het best aansluit bij zijn of haar visie. 
Voor BIS gaat dit om 66% van de respondenten, voor 
de andere twee bemiddelingsvormen telkens om 
75%. De vrijwilligheid van het aanbod en de even-
waardigheid van de directe en indirecte bemiddelings-
vorm worden als reden aangehaald. 
 
De overige 34% (BIS) en 25% (HB+ en HB-) vindt dat 
het gezamenlijk gesprek uitdrukkelijker moet voorge-
steld worden als de bedoeling van een bemiddeling 
en dat de bemiddelaar voordelen en weerstanden 
daaromtrent met de partijen dient te bespreken. Zij 
zien onder andere een meerwaarde in de meer zuive-
re communicatie bij een direct gesprek, in het meer 
oplossingsgericht werken en in het genereren van 
meer effect. Toch benadrukken ook deze bemidde-
laars tevens het belang van de vrijwilligheid.  
 

Eén uitzonderlijke bemiddelaar antwoordt dat een 
gesprek slechts hoeft plaats te vinden op spontane 
vraag van de partijen.  
 
Ook de persoonlijke voorkeur van de bemiddelaar 
voor directe of indirecte bemiddeling werd bevraagd. 
Waar bij BIS 75% van de respondenten geen voorkeur 
voor één van beiden aangeeft, hebben 50% van HB- 
en 65% van HB+ een voorkeur voor de directe vorm 
van bemiddelen. Motiveringen daarvoor zijn de erva-
ringen uit de praktijk (meer tevredenheid bij de partij-
en, het behouden van de non-verbale communicatie, 
het duidelijker beeld dat partijen van elkaar krijgen en 
het zich beter tot elkaar kunnen verhouden…), voor-
delen voor de bemiddelaar (meer persoonlijke vol-
doening, minder tijdsintensief) en theoretische visie 
(conflict duidelijker terug bij de partijen, …). 
Eén bemiddelaar prefereert indirecte bemiddelingen 
omwille van de neutrale aard van de bemiddelings-
vorm en het aldus vermijden van pijnlijke confronta-
ties. 
 
Waar hebben bemiddelaars nood aan voor het organi-
seren van een gezamenlijk gesprek? Bij de drie groe-
pen komt de nood aan vorming over het gezamenlijk 
gesprek op de eerste plaats. Opmerkelijk voor BIS is 
dat zij meer tijd en middelen nodig hebben. Blijkbaar 
zou een gezamenlijk gesprek dus tijdsintensiever zijn 
en meer middelen vergen, (en komt men bij zware 
dossierlast tot minder GG). Behoefte aan intervisie en 
ondersteuning van het team komen voor HB- en HB+ 
op de tweede plaats, voor BIS op de derde. Ook stage-
lopen bij andere diensten komt naar voor.  
 
 
1.3 Praktijk 
 
Draagt een gezamenlijk gesprek bij tot meer voldoe-
ning in het bemiddelingswerk? 50% van de BIS-
respondenten antwoordt hierop positief, 94% van de 
HB- en 100% van de HB+. Bemiddelaars halen hun 
voldoening vooral uit observaties uit de praktijk van 
gezamenlijke gesprekken: een concreter en zichtbaar-
der resultaat, grotere stappen in het verwerkingspro-
ces, meer kans op wederzijds begrip, geen afgezwakte 
informatie meer, ‘de-stereotypering’, grotere tevre-
denheid bij de partijen, intenser, mooiere dynamiek, 
meer kans op begrip, meest constructieve vorm van 
communiceren, effectiever, gaat terug naar de essen-
tie, brengt mensen dichter bij elkaar, meer ruimte 
voor het non-verbale en voor emoties. 
Voor anderen zit de voldoening ook in het feit dat 
men als bemiddelaar meer uitgedaagd wordt en an-
dere vaardigheden moet aanwenden. Tevens wordt 
de efficiëntie van deze bemiddelingsvorm aangehaald. 

Face to face met uw bemiddelingspraktijk 

 

De meerderheid  

antwoordt dat „het  

gezamenlijk gesprek  

aanbieden en het aanbod 

herhalen doorheen de 

bemiddeling‟ het best 

aansluit bij zijn of haar 

visie.  
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Een derde van de BIS’ers laat het aan de partijen over 
om zelf terug te komen op de mogelijkheid van een 
gezamenlijk gesprek. Bij HB+ en HB- laten de bemid-
delaars de beslissing tot een gezamenlijk gesprek aan 
de partijen over. Het maakt voor bemiddelaars niet 

uit of het het slachtoffer is 
dan wel de dader die niet 
op het aanbod wenst in te 
gaan. Op enkele uitzonde-
ringen na die wel meer 
druk leggen bij de dader 
als het slachtoffer een 
rechtstreeks contact wil, 
leggen bemiddelaars geen 
extra druk ten aanzien van 
de andere partij.  
 
Bij navraag omtrent de 
belemmeringen die de 
bemiddelaars ondervinden 
komt opnieuw naar voor 
hoeveel belang de bemid-
delaars hechten aan de 

vrijwillige keuze van de partijen. De grote meerder-
heid geeft aan heel waakzaam te zijn om geen druk 
uit te oefenen op de partijen. Andere veel vernoemde 
belemmeringen zijn: een verborgen agenda, emoties 
en persoonlijkheidskenmerken bij zowel de benadeel-
de als de dader. Discussie over feiten en aard van de 
feiten wordt ook veelvuldig vermeld. Het is ons niet 
duidelijk of in deze gevallen de bemiddelaar een geza-
menlijk gesprek actief afhoudt.  
 
Bijna alle bemiddelaars bereiden een gezamenlijk 
gesprek voor, maar de meningen zijn verdeeld over 
wat ‘uitgebreid voorbereiden’ betekent. Afhankelijk 
van de situatie is de wijze van voorbereiding en de 
inhoud ervan verschillend.  
 
 
2. VRAGENLIJST OP TEAMNIVEAU:  teamvisie? 
 
 
Na de individuele bemiddelaar richtte de werkgroep 
zich tot de teams. Bestaat er op de bemiddelingsdien-
sten een gemeenschappelijk gedragen visie omtrent 
directe bemiddeling? Zo ja, is die dan geëxpliciteerd in 
een visietekst of draaiboek? Een vragenlijst werd op-
gesteld als leidraad om binnen de Vlaamse bemidde-
lingsdiensten het thema van directe bemiddeling on-
der de loep te nemen en te bespreken. We vroegen 
de teams om een beknopte weergave van de discussie 
op papier te mogen ontvangen. 

 
Eén derde van de BISsers geeft aan dat voldoening in 
hun bemiddelingswerk niet afhankelijk is van geza-
menlijke gesprekken maar bepaald wordt door andere 
factoren, door het bereiken van een akkoord bijvoor-
beeld. 6% van de HB- geeft aan dat een indirecte be-
middeling hen evenveel voldoening kan bieden als 
een direct gesprek. 
 
De bemiddelaars werd ook gevraagd het percentage 
van gezamenlijke gesprekken in het afgelopen jaar na 
te gaan. Met deze cijfers moet omzichtig worden om-
gesprongen gezien sommige bemiddelaars beroep 
konden doen op cijfermateriaal en anderen zich dien-
den te wagen aan een ruwe schatting.  
 
Voor HB- bedraagt het gemiddelde percentage 17% al 
blijken er wel individuele verschillen. Zo geven 4 be-
middelaars een percentage van 40% aan en 1 bemid-
delaar heeft het laatste jaar in 55% van de dossiers 
een gezamenlijk gesprek georganiseerd. 6 bemidde-
laars HB- hebben in het afgelopen jaar geen gezamen-
lijk gesprek gehad. 
 
Voor Bis: 9 bemiddelaars begeleidden een recht-
streekse bemiddeling in 1 to 15% van de dossiers, 1 
bemiddelaar in 50%. Twee van hen hadden geen en-
kel rechtstreeks gesprek. 
 
Bij HB+ is er een gemiddeld percentage van 19% met 
1 uitschieter van 40.5%. De overige percentages lig-
gen tussen 5 en 33%. 
 
De verklaringen voor deze cijfers liggen volgens de 
bemiddelaars bij de partijen zelf (slachtoffers niet 
bereid wegens te grote tijdsinvestering, angst voor 
represailles, soort relatie tussen de partijen, wantrou-
wen van de partijen, ontbreken van een 
‘praatcultuur’, schaamtecultuur bij allochtonen), bij 
de aard van de feiten (aard van het delict: te zware 
feiten of feiten met een beperkte weerslag voor de 
benadeelde) en bij de stijl van de bemiddelaar (wijze 
van aanbrengen, methodisch onzeker omwille van de 
beperkte ervaring, beperkte invloed van de bemidde-
laar op partijen, werkdruk en tijd, methode en visie 
binnen de dienst). 
 
Hoe brengen bemiddelaars een gezamenlijk gesprek 
aan bij de partijen? Aansluitend bij de visie van de 
meerderheid van bemiddelaars (tussen 66 en 75%) op 
het aanbrengen van een gezamenlijk gesprek, bespre-
ken bemiddelaars in de praktijk de mogelijkheid ervan 
in een eerste gesprek, herhalen het aanbod doorheen 
het proces en bespreken gaandeweg mogelijke weer-
standen met de partijen. 
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van de verschillen die blijken uit   

onderstaand cijfermateriaal uit 

de registratie van de OSBJ en 

Suggnomè. 

 

* Bij OSBJ spreekt men over in-

teracties. Hiermee bedoelt men 

de relatie dader-slachtoffer. 

* In de registratie van Suggnomè 

spreekt men over een dossier. 

Een dossier kan verschillende 

dader-slachtoffer interacties in-

houden. 

 

Er is dus enige voorzichtigheid 

geboden om deze cijfers te inter-

preteren. Bovendien geven zij 

slechts een beeld van één jaar. 

 

 

 

 

 

 
14 teams HB+ en HB- beantwoordden onze vragen. BIS kon niet op onze 
vraag ingaan vermits de oprichting van een conceptuele cel op niveau van 
de FOD Justitie gaande was op het moment van de bevraging en die cel on-
dermeer zal instaan voor de uitwerking van inhoudelijke thema’s 
(waaronder directe bemiddelingen). Mits deze cel nog niet operationeel 
was, kwamen de vragenlijsten te vroeg. Bovendien is de BIS-sector anders 
georganiseerd waardoor er geen sprake is van teams zoals bij Suggnomè of 
bij de bemiddelaars minderjarigen. Dit vormde een tweede moeilijkheid om 
de vragenlijsten aan de BIS-diensten te verspreiden.  
 
Uit de ontvangen verslagen van de teams blijkt dat er over de diensten en 
sectoren heen een gemeenschappelijke visie op het gezamenlijk gesprek 
terug te vinden is. Toch zijn er ook nuanceverschillen te merken. 
 
2.1 (On-)geschreven team-visie? 
 
Wat betreft het aanbieden van directe bemiddeling geven alle teams aan 
een ongeschreven maar gemeenschappelijk gedragen visie of houding te 
hebben. De meeste diensten bevinden zich tussen II en III op het onder-
staand continuüm. 
 
Continuüm: 

        I        II                   III                            IV 
 
 Vermelden Benadrukken,              Bedoeling,            Geen bemiddeling 
  maar keuze bij            betrokkene           zonder direct  
                               partijen           motiveert              gesprek  
                                                                     bij weerstand                 

 

 

De brede consensus onder de bemiddelingsdiensten luidt dat de mogelijk-

heid van een direct gesprek steeds door de bemiddelaar wordt aangebracht 

en dat mogelijke weerstanden worden besproken maar dat de uiteindelijke 

beslissing aan de partijen blijft en dit om de vrijwilligheid te waarborgen. 

Alle diensten geloven in de kracht en de meerwaarde van een gezamenlijk 

gesprek binnen een bemiddeling, maar enkele diensten nuanceren dat en 

zijn van mening dat een indirecte bemiddeling evenveel betekenis kan heb-

ben en in bepaalde situaties zelfs de voorkeur geniet. 

 

Het overlegorgaan IROLA beweert dat een directe bemiddeling soms gezien 

wordt als ‘een goede bemiddeling’ terwijl zij aangeven hiervoor geen objec-

tieve argumenten te vinden. Volgens IROLA zijn er andere criteria die het 

succes van een bemiddeling bepalen en is een gezamenlijk gesprek een po-

tentieel verrijkende conditie om een doel te bereiken. Het gezamenlijk ge-

sprek wordt dus gezien als een instrument binnen de methodiek en niet als 

einddoel.  

 

De ene dienst streeft expliciet naar het organiseren van rechtstreekse ge-

sprekken (indien dit haalbaar is voor beide partijen) terwijl de andere dienst 

dit niet nadrukkelijk betracht. Dit kan één van de mogelijke verklaringen zijn 

Face to face met uw bemiddelingspraktijk 
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Cijfers OSBJ: direct/indirect niveau interacties afgesloten dossiers 2007 per dienst  (HB-) en waarbij het bemiddelingsproces 

volledig werd doorlopen (niet de louter contactnames en de voortijdig gestopte bemiddelingen) 

 
     ADAM BAAB BAAL BAL BAS BIC CAFT COHESIE DIVAM Elegast HSB TOT 

 
Direct  N 9 26 19 65 34 20 39 25 12 23 33 305 
  N 7,6% 33,3% 12,8% 37,1% 21,1% 9,4% 51,3% 24,3% 18,8% 14,1% 23,9%     21,2% 

 
Indirect  N 110 45 129 100 119 183 32 75 51 129 103          1.076 
  N 92,4% 57,7% 87,2% 57,1% 73,9% 86,3% 42,1% 72,8% 79,7% 79,1% 74,6%     74,9% 

 
Ontmoeting³ N 0 7 0 10 8 9 5 3 1 11 2 56 
  N 0,0% 9,0% 0,0% 5,7% 5,0% 4,2% 6,6% 2,9% 1,6% 6,7% 1,4%         3,9% 

 
Totaal  N 119 78 148 175 161 212 76 103 64 163 138          1.437 
  N 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%       100% 

 

 

 

Cijfers Suggnomè: afgesloten effectieve bemiddelingsdossiers: direct/indirect in de periode 01/01/07 – 31/12/07 per dienst 

  Antw Brug Brus           Dend Gent Hass        Ieper      Kortr Leuv Mech    Ouden       Tong Turn        TOT 

 
Direct⁴ 15 6 11 4 6 2    - 4 24 7 5 15 20 119 
 23% 19% 10% 5% 19% 100% 0% 9% 32% 16% 8% 18% 25%            17% 

 
Indirect 50 25 95 80 25     - 1 43 51 36 58 67 60 591 
 77% 81% 90% 95% 81% 0% 100% 91% 68% 84% 92% 82% 75%            83% 

 
Totaal 65 31 106 84 31 2 1 47 75 43 63 82 80 710 
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%       100% 

Face to face met uw bemiddelingspraktijk 

 

*Hasselt HB+: het percentage van 100 is relatief, ver-

mits het slechts gaat om twee dossiers, bovendien 

gaat het om dossiers bemiddeling fase strafuitvoering.   

 

Bij beide sectoren (HB- en HB+) zien we grote verschil-

len tussen de diensten onderling. Bij de bemiddelaars 

minderjarigen kwam men in 2007 gemiddeld in 21% 

van de interacties tot een directe bemiddeling, maar 

zijn er diensten bij wie dit de helft bedraagt, en ande-

re diensten bij wie dit nog geen tiende bedraagt. Bij 

Suggnomè bedroeg het gemiddeld percentage in 2007 

17%. Ook daar stellen we verschillen vast, zij het min-

der sterk uitgesproken dan bij de diensten bemidde-

ling minderjarigen (gaande van 5 tot 30%). 

 

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op 

het feit of een dienst veel of minder directe bemidde-

lingen heeft. De visie van de dienst op de directe be-

middeling en de gehanteerde methodiek kunnen be-

palend zijn in het aantal directe bemiddelingen.1 

 
De dienst CAFT uit Turnhout formuleert het volgende 
in zijn jaarverslag van 2005: “we streven naar een di-
recte bemiddeling waarbij er een rechtstreeks contact 
is tussen beide partijen. We merken dat dit een veel 
grotere impact heeft, een authentiekere beleving te-
weegbrengt en geruststellend en louterend werkt voor 
alle betrokkenen.”  
 
Ook BAL (minder- en meerderjarigen) Leuven geeft 
aan dat ze een traditie hebben om te werken rond 
gezamenlijke gesprekken. Sommige bemiddelaars van 

file:///C:\Users\Suggnome\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\230T6OJ1\Artikel%20bevraging%20minderjarigen.doc#_ftn3#_ftn3
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de dienst voelen zich pas bemiddelaar indien ze ook 
directe bemiddelingen kunnen begeleiden. COHEsie 
streeft ook naar meer directe bemiddelingen. 
“Wanneer men ziet en ervaart dat een gezamenlijk 
gesprek een meerwaarde kan zijn, onderschrijft dit de 
visie”, aldus IROLA. 
 
2.2 Individuele ruimte om af te wijken van de ‘norm’? 
 
De vraag kan worden gesteld op welke manier de bo-
venstaande visie in de praktijk wordt omgezet en hoe-
veel ruimte er is om als individuele bemiddelaar af te 
wijken van de teamvisie op directe bemiddeling? Dit 
verschilt van dienst tot dienst. “De éne bemiddelaar 
zal doorgaan op de meerwaarde van een gezamenlijk 
gesprek terwijl de andere vindt dat de partijen zelf de 
meerwaarde ervan moeten inzien”, aldus BAL+. Uit de 
individuele vragenlijsten van HB- en HB+ blijkt dat en-
kele bemiddelaars er een andere visie op nahouden 
dan die van hun dienst.  
 
Sommige diensten geven aan dat er binnen hun team 
een zekere openheid/alertheid heerst om de manier 
van werken in vraag te stellen. Andere diensten zeg-
gen dat bemiddelaars niet expliciet worden aangespro-
ken op het al dan niet frequent toepassen van of het 
aansturen op een gezamenlijk gesprek. “Het is wel 
goed om te peilen naar de manier waarop een bemid-
delaar trouw is en blijft aan de visie van de dienst, met 
name het in de praktijk brengen van herstelgerichte 
principes. Dit wordt niet voldoende in vraag gesteld,” 
stelt IROLA. Functionerings- of evaluatiegesprekken 
zouden hierbij soelaas kunnen bieden maar worden in 
sommige diensten nog niet systematisch gepland. 
ADAM formuleert het als volgt: “iedere bemiddelaar 
heeft de keuze hoe hij het direct gesprek aanbrengt en 
in welke mate hij de partijen hiervoor stimuleert (en 
niet opdringt!)”. Hierbij kan de grens tussen informe-
ren en overtuigen dun zijn, meent BIC Mechelen. 
 
BAAB en Suggnomè Brugge geven beiden aan dat er 
ruimte is om af te wijken van de globale visie wanneer 
dit op voorhand wordt besproken met de collega’s. 
Elke bemiddelaar wordt er op zijn werkwijze aange-
sproken in de mate dat men wil aangesproken wor-
den, d.w.z. in de mate dat men zich kwetsbaar wil/kan 
opstellen. HB+ Ieper-Veurne-Kortrijk zegt dat er bin-
nen hun team ruimte is voor ‘afwijking’ maar dat een 
te sterke afwijking van de standaard werkwijze hoe 
dan ook besproken dient te worden op een regionaal 
overleg. 
 
DIVAM Ieper-Veurne geeft aan nood te hebben aan 
een gezamenlijk gedragen visie op directe bemiddeling 

aangezien ze streven naar eenzelfde aanbod. Er wordt 
wel individueel afgeweken van de manier en het tijd-
stip waarop een directe bemiddeling vermeld wordt, 
de manier waarop directe bemiddeling wordt voorge-
steld (als doel/mogelijkheid) en in het omgaan met 
weerstanden tov directe bemiddeling. Ook andere 
diensten geven deze verschillen aan. Elegast Antwer-
pen zegt dat het ondermeer afhangt van de persoon-
lijkheid/stijl van de bemiddelaar en van de reeds opge-
dane ervaringen. Hoe meer ervaring in gezamenlijke 
gesprekken, hoe meer vertrouwen de bemiddelaar 
uitstraalt naar de partijen, aldus CAFT. 
 
 
2.3 Visie levendig houden? 
 
Een visie wordt levendig gehouden op teamvergade-
ringen, dossierbesprekingen, methodiekmomenten. 
BAS! Brussel meent dat hun ongeschreven visie be-
paald wordt door de evolutieleer: “de ‘anciens’ laten 
hun stempel na op de ‘bedrijfscultuur’, maar de nieuw 
bijgekomen teamleden voelen wel een grote vrijheid 
om binnen deze cultuur hun eigen visie te ontwikke-
len. En op die manier laten ook de nieuwelingen hun 
sporen na. Er is hier dus sprake van een mix van 
‘vrijheid en bepaaldheid’.” Collega’s kunnen elkaar 
‘triggeren’ bij gezamenlijke gesprekken. Sommige 
diensten kiezen er voor om gezamenlijke gesprekken 
systematisch met twee te organiseren om elkaar te 
ondersteunen tijdens en te evalueren na het gezamen-
lijk gesprek. Externe intervisies en vormingen worden 
toegejuicht.  
 
Verschillende diensten van Suggnomè vermelden het 
‘draaiboek uniformiteit’ waarin het gezamenlijk ge-
sprek wordt opgesomd als mogelijke optie binnen het 
verloop van de bemiddeling. In dit draaiboek wordt in 
concreto een checklist opgenomen met oa setting, de 
verwelkoming, het doel, de werkafspraken,... 
Bij COHEsie werd op Provinciaal niveau een soort stap-
penplan opgesteld. Met dit plan streven ze naar één-
zelfde aanbod voor de partijen (dader-slachtoffer) 
binnen West-Vlaanderen, met respect voor ieders be-
middelingsstijl. 
 
2.4 Is een visie nodig? 
 
Is een visie überhaupt wel nodig? En zo ja, wat moet 
die visie dan inhouden? Is er hierbij nood aan meer of 
aan een duidelijkere visie? En is er een rol weggelegd 
voor werkgevers/koepelorganisaties om een duidelij-
ker standpunt in te nemen en om een visie gericht op 
directe bemiddeling sterker te benadrukken? 
 
Sommige diensten geven aan nood te hebben aan een 

Face to face met uw bemiddelingspraktijk 
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duidelijkere visie op directe bemiddeling om aan de 
partijen eenzelfde aanbod te kunnen doen. Men kan 
niet op een totaal andere manier werken dan andere 
diensten, menen sommigen. Wat met het grote ver-
schil in cijfers van aantal directe bemiddelingen? Hoe 
verhouden de drie bemiddelingsvormen zich ten op-
zichte van elkaar en kunnen we werken naar een ge-
dragen visie tussen de drie? Open vragen die hopelijk 
op de Samenspraak verder kunnen beantwoord wor-
den.  
 
 
3. BESLUIT 
 
Met 74 individuele respondenten en 14 teams die 
meewerkten aan de bevraging kregen we een kijk op 
de visie en praktijk omtrent directe bemiddeling van 
dader-slachtofferbemiddelaars in Vlaanderen.  
 
Tussen de drie bemiddelaarsgroepen, BIS, HB- en 
HB+, zijn enkele verschillen op te merken. Deze zijn 
vooral te verklaren door het eigen specifieke kader 
van waaruit zij elk vertrekken; ernst van de feiten, 
meerder- of minderjarigen, justitiële dienst… Daar-
naast voelen we aan dat ook de teamvisie en de be-
middelingsstijl van de bemiddelaar een zekere rol 
spelen.  
 
Er heerst een brede consensus omtrent het principe 
van de vrijwilligheid, bemiddelaars hechten hier groot 
belang aan. 3/4e van de bemiddelaars biedt het geza-
menlijk gesprek aan als een mogelijkheid aan de par-
tijen, 1/4e zet een stap verder en stelt de bemiddeling 
voor als de bedoeling of gaat heel actief in op de 
weerstanden van partijen. 25% van de bemiddelaars 
bij BIS, 50% bij HB- en 75% van HB+ hebben een voor-
keur voor gezamenlijke gesprekken. Bovendien zor-
gen rechtstreekse gesprekken voor respectievelijk 
50%, 94% en 100% van de bemiddelaars voor meer 
voldoening in het bemiddelingswerk. Bemiddelaars 
hebben daarbij vooral nood aan vorming omtrent 
gezamenlijke gesprekken, intervisie en ondersteuning 
van het team. BIS vermeldt uitdrukkelijk de nood aan 
meer tijd en middelen. 
 
Dat een van beide partijen niet wil deelnemen is de 
voornaamste belemmering voor bemiddelaars. Ande-
re zijn een verborgen agenda bij een van de partijen, 
emoties en persoonlijkheidskenmerken bij een van 
hen of discussie over de feiten. We weten niet of be-
middelaars dan een gezamenlijk gesprek afwijzen.  
 
Er zijn individuele verschillen tussen de bemiddelaars. 
Sommigen organiseren in meer dan 40% van de dos-
siers een gezamenlijk gesprek, gemiddeld wordt er in 

20% van de opgestarte dossiers direct bemiddeld. Er 
zijn bemiddelaars die geen expliciete voorkeur heb-
ben voor een van beide bemiddelingsvormen, de rui-
me helft verkiest rechtstreekse bemiddeling.  
 
Op niveau van de bemiddelingsdiensten zijn er teams 
die collectief streven naar gezamenlijke gesprekken 
en een ‘traditie’ onderhouden omtrent het werken 
rond gezamenlijke gesprekken. Enkele diensten halen 
een duidelijk hoger percentage aan gezamenlijke ge-
sprekken. Dat zou kunnen aansluiten bij de bevinding 
dat bemiddelaars mede worden beïnvloed door de 
houding die hun werkgever ten aanzien van  bepaalde 
fenomenen aanneemt.⁵ 
 
Persoonlijke bemiddelingsstijlen worden gerespec-
teerd binnen de diensten mits bemiddelaars daar 
transparant over zijn en de afwijkingen transparant 
zijn.  
 
Met de organisatie van de vormingstweedaagse F2F 
komt de werkgroep vorming tegemoet aan de groot-
ste nood die bemiddelaars zelf aangeven omtrent 
rechtstreeks bemiddelen: die aan vorming. Als deze 
vorming goed wordt geëvalueerd is er mogelijks een 
herhaling van dit aanbod in 2009. Met de werkgroep 
hopen we dat de Samenspraak bijdraagt op een ander 
niveau, dat van het levendig houden van een visie op 
gezamenlijke gesprekken. 

Face to face met uw bemiddelingspraktijk 

Voetnoten:  

 

¹ De auteurs zijn allen herstelbemiddelaars minderjarigen, 

respectievelijk van de arrondissementen Brussel, Turnhout en 

Gent.   

 

² FRISON, K.: „To face or not to face? Een onderzoek naar de 

bevordering van directe bemiddeling.‟ KULeuven academiejaar 

2006-2007, pp. 104.   

 

³ Men spreekt over een ontmoeting wanneer dader en slacht-

offer elkaar ontmoeten zonder tussenkomst van een bemid-

delaar.  

 

⁴ Met minstens één gezamenlijk gesprek. 

 

⁵ Frison K. „To face or not to face? Een onderzoek naar de 

bevordering van directe bemiddeling.‟ KULeuven academiejaar 

2006-2007, pp 106.   
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Als een dossier van het Parket doorgestuurd wordt voor een strafbemid-
deling, nodigen we in elk geval de betrokkenen eerst apart uit voor een 
individueel gesprek.  Ook als beide betrokkenen samen naar de dienst 
komen, proberen we in elk geval het slachtoffer ook apart te spreken.  De 
interne richtlijnen (opgesteld in het kader van de BPR Justitiehuizen) be-
palen dat er in elk dossier een directe bemiddeling moet voorgesteld wor-
den.  Indien beide partijen hiermee akkoord gaan dient deze voor de zit-
ting (waar de afspraken op papier gezet worden) georganiseerd te wor-
den.  Als één van de partijen niet akkoord gaat met het voorstel tot een 
directe bemiddeling, wordt er op een indirecte manier bemiddeld.  De 
informatie wordt dan, mits goedkeuring van de andere partij, via de justi-
tieassistent overgebracht. 
In de praktijk merken we dat de mogelijkheid tot een directe bemiddeling 
inderdaad zo goed als altijd besproken wordt met de betrokkenen.  In 
slachtofferloze dossiers (die hier nog maar heel sporadisch in BIS komen) 
of in dossiers waarin een rechtspersoon benadeelde partij is, is die moge-
lijkheid er meestal niet.   
 
Tijdens het denkproces voor deze bijdrage kwamen we wel tot de vast-
stelling dat we niet in alle dossiers het aanbod van een directe bemidde-
ling even actief doen.  Als één van beide partijen dadelijk positief reageert 
op het voorstel tot een directe bemiddeling, spreekt het voor zich dat we 
dan ons best doen om ook de andere partij van het nut van zo een directe 
bemiddeling te overtuigen.  Als echter geen van de partijen dadelijk de 
vraag hebben naar een gezamenlijk gesprek, wat in het overgrote deel van 
de dossiers zo is, zullen we hen pas echt gaan motiveren voor een geza-
menlijk gesprek op het moment dat wij zelf duidelijk de meerwaarde hier-
van zien.   
 
De ‘mogelijke meerwaarde’ voor een gezamenlijk gesprek kan op verschil-
lende vlakken liggen.  Zo kan de verdachte door het verhaal van het 
slachtoffer een beter zicht krijgen op de gevolgen van zijn daden en zo 
meer gemotiveerd zijn om zijn verantwoordelijkheid voor de feiten op te 
nemen.  Als beide betrokkenen voor de feiten een bepaalde band of rela-

tie hadden, kan een directe bemidde-
ling bijdragen tot een herstel van niet 
alleen de rechtstreekse schade maar 
kan deze ook de relatie tussen hen 
terug wat normaliseren.  Een geslaag-
de directe bemiddeling kan ook be-
vorderlijk zijn voor het bekomen van 
een overeenkomst waarin iedereen 
zich kan vinden en waarbij iedereen 
maximaal gemotiveerd is voor de uit-
voering ervan.  Concrete voorbeelden 
waarin een directe bemiddeling dui-
delijk een meerwaarde kan hebben: 
verdachte en slachtoffer werken op 
dezelfde plaats of waren voor de fei-
ten goede vrienden, het slachtoffer zit 
nog heel erg met de feiten in en zou 
door een gezamenlijk gesprek de fei-
ten beter kunnen plaatsen, de ver-
dachte onderschat de gevolgen voor 
het slachtoffer en een confrontatie 
zou kunnen helpen om zijn verant-
woordelijkheid op te nemen en de 
kans op recidive te verkleinen, …  
 
 
Een gezamenlijk gesprek is op onze 
dienst in elk geval strikt vrijwillig, in 
de zin dat iedereen hier steeds de 
keuze krijgt tussen een directe of een 
indirecte bemiddeling.  Enerzijds kun-
nen we vaststellen dat een indirecte 
bemiddeling vaak andere doelstellin-
gen heeft die meer gericht kunnen 

Directe bemiddeling:  

praktijk BIS Leuven 

 

Ellen VAN GOMPEL ¹ 

Voor wat betreft het aantal directe bemiddelingen binnen bemiddeling in strafzaken stelt zich het probleem dat het 
huidige registratiesysteem een telling van de verhouding directe/indirecte bemiddelingen momenteel niet toelaat.  Uit 
onze professionele ervaringen kunnen we wel enkele vaststellingen doen.   
Zo menen we dat er in Leuven een onderscheid gemaakt kan worden tussen de dossiers rond intrafamiliaal geweld en 
de andere dossiers.  De dossiers intrafamiliaal geweld maakten vorig jaar ongeveer 40% uit van onze dossiers.  In deze 
dossiers komt het wel geregeld voor dat het tot een gesprek met beide (ex-) partners komt.  Regelmatig komen beide 
partijen gewoon samen naar het eerste gesprek.  Inzake de andere dossiers komt het in Leuven niet vaak tot een geza-
menlijk gesprek.  Hieronder lichten we toe wat hiervoor de redenen kunnen zijn. 
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Directe bemiddeling: praktijk BIS Leuven 

zijn op een afhandeling op korte termijn van een dos-
sier of het sec vergoeden of herstellen van de schade.  
In sommige dossiers is dit volgens ons een even grote 
bekommernis voor partijen dan het emotionele as-
pect, dat door een gezamenlijk gesprek meer in de 
verf gezet kan worden.  Anderzijds wil dit laatste 
geenszins zeggen dat er bij dossiers in BIS nooit emo-
ties meespelen.  We merken meer en meer dat ook 
feiten met een grotere emotionele impact in BIS te-
rechtkomen.  Een mogelijke reden waarom mensen 
ook dan opteren voor een indirecte bemiddeling is 
het feit dat deze manier van werken voor hen een 
soort van veiligheid inbouwt.  Dit omdat ze hun emo-
ties kunnen tonen aan de bemiddelaar zonder dat ze 
zich zo kwetsbaar moeten opstellen t.o.v. de andere 
partij.  We merken dat in zo een dossiers de termijn 
waarbinnen we in strafbemiddeling dienen te werken 
en het feit dat de procedure vroeg in de strafprocedu-
re wordt opgestart ervoor zorgen dat we er vaak niet 
in slagen naar een directe bemiddeling toe te werken 
waarbinnen mensen ook de nodige veiligheid voelen.  
 
Aansluitend bij het vorige kunnen er verschillende 
‘obstakels’ voor een directe bemiddeling of redenen 
voor het lage aantal directe bemiddelingen genoemd 
worden.  In eerste instantie moet de vraag gesteld 
worden waarom zoveel mensen een directe bemidde-
ling niet zien zitten.  In de dossiers voor strafbemidde-
ling merken we dat slachtoffers de schade regelmatig 
niet groot genoeg vinden om de extra investering die 
een gezamenlijk gesprek met zich meebrengt te doen.  
Vaak willen benadeelden ook niets meer te maken 
hebben met de verdachte.  Ze lijken er soms van over-
tuigd dat hun toezegging voor een gezamenlijk ge-
sprek een signaal kan zijn voor de verdachte dat ze 
het allemaal niet meer zo erg vinden of dat ze hem 
vergeven.    We mogen bovendien niet vergeten dat 
partijen het moment waarop hen het aanbod van een 
directe bemiddeling gedaan wordt niet zelf kunnen 
kiezen.  Het valt voor slachtoffers op een door ons 
vastgesteld moment in hun verwerkingsproces.  Dat 
verwerkingsproces moet volgens ons dan ook geres-
pecteerd worden.  Sommige slachtoffers zijn er ook 
van overtuigd dat een directe bemiddeling niet on-
middellijk iets zou bijdragen aan het besef van verant-
woordelijkheid bij de verdachte of preventie naar de 
toekomst toe.  In sommige gevallen (vaak bij intrafa-
miliaal geweld) hebben partijen de situatie zelf al uit-
gepraat. 
 Verdachten zitten vaak met de vraag wat een 
directe bemiddeling hen kan bijbrengen.  Tenzij het 
slachtoffer de vraag stelt naar een directe bemidde-
ling, ze het slachtoffer goed kennen of een gezamen-
lijk gesprek nodig is om tot een overeenkomst rond 
schaderegeling te komen, lijken we ze maar moeilijk 

te kunnen motiveren voor een gezamenlijk gesprek.    
 
Het aantal directe bemiddelingen hangt dan ook in 
eerste instantie af van de partijen.  Anderzijds zijn er 
ook wel een aantal elementen die buiten de betrokke-
nen liggen die (in beperktere mate) kunnen meespe-
len.  In eerste instantie denken we dan aan de case-
load die met periodes wel redelijk hoog kan zijn.  Een 
te hoge caseload zorgt er in de praktijk inderdaad 
voor dat er minder ruimte is voor een actief aanbod 
waarbij in verschillende fasen of gesprekken naar een 
directe bemiddeling kan toegewerkt worden.  In 
tweede instantie kan ook de persoon van de bemid-
delaar een invloed hebben op het aantal gezamenlijke 
gesprekken.  De mate waarin een bemiddelaar posi-
tieve ervaringen heeft met gezamenlijke gesprekken 
of het gevoel heeft dat hij hiervoor de juiste metho-
diek kent speelt een rol. 
 
Situaties waarin volgens ons voorzichtig moet omge-
sprongen worden met de mogelijkheid van een direc-
te bemiddeling zijn in eerste instantie die dossiers 
waarin er ongelijke (machts-) verhoudingen zijn tus-
sen de partijen.  Een gezamenlijk gesprek tussen een 
erg verbale zakenman van middelbare leeftijd en een 
timide jongeman kan enkel mits een gedegen voorbe-
reiding.  Dit aspect kan ook meespelen in bepaalde 
dossiers van intrafamiliaal geweld waarin een erg do-
minante man en zijn (ex)-partner betrokken partij zijn.  
Anderzijds is er in die dossiers van intrafamiliaal ge-
weld of belaging ook extra aandacht nodig om een 
andere reden.  Het ‘terugwinnen’ of  puur in contact 
komen met de ander mag voor geen van beide partij-
en als enige of voornaamste reden voor een gezamen-
lijk gesprek gezien worden.  Een gezamenlijk gesprek 
mag niet gebruikt worden als manier om de ander te 
overtuigen om terug een relatie aan te gaan.  We stel-
len ons tot slot ook de vraag of het actief aanbieden 
van gezamenlijke gesprekken bij seksuele delicten en 
bij bemiddelingen tussen mensen met beperkte ver-
standelijke vermogens opportuun is.  Vooral bij da-
ders van seksuele delicten zien we immers vaak een 
(verregaand) gebrek aan empathie voor het slachtof-
fer en/of een gebrek aan normbesef en besef van 
grenzen.   

Voetnoot:  

 

¹ De auteur is justitieassistente „bemiddeling in strafzaken‟ 

in het justitiehuis te Leuven.   
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1. Bemiddelen : een gekende praktijk 
 
Grootgebracht (professioneel dan toch) in de schoot 
van een residentiële voorziening bijzondere jeugdzorg 
was omgaan met allerhande conflicten  -intrafamiliaal 
maar ook binnen de residentie- materie waarin je 
permanent ondergedompeld werd. Bemiddelen tus-
sen conflicterende partijen werd al snel een belangrijk 
deel van de hulpverleningsopdracht.  Vanuit een 
emancipatorische visie, maar evenzeer vanuit het 
gegeven dat net deze partijen hoe dan ook met elkaar 
verder willen of moeten -omwille van de familiale 
context of omwille van de gegeven leefsituatie- werd 
waar mogelijk de stap gezet om mensen samen rond 
de tafel te brengen; om te zoeken hoe ze verder kon-
den. Ze werden aangemoedigd de conflicten te door-
gronden, zich in te leven in het standpunt van ‘de 
andere’ en te leren uit de conflicten om het eigen 
leven zo constructief mogelijk aan te pakken.  
 
 
2. Bemiddelen in herstelbemiddeling: bij voorkeur 
direct  
 
Bij de start van onze dienst CAFT (Constructieve Af-
handeling Arrondissement Turnhout) was het dan ook 
geen ‘strategie’ om zo veel mogelijk direct te bemid-
delen. Het was eerder een spontane, vanzelfspreken-

de benadering. De positieve ervaringen en de positie-
ve feedback van cliënten, vooral van degenen die er in 
eerste instantie reserves tegenover hadden, maakten 
mij en mijn collega’s fervente voorstanders van de 
directe bemiddeling. Tenminste als ingeschat wordt 
dat er voor minimum één van de partijen een meer-
waarde is en dat er zeker geen extra negatieve gevoe-
lens voor de andere partij zullen zijn… steeds met de 
nodige omzichtigheid én met de nodige voorberei-
ding.   
 
Intussen hebben we er als dienst verschillende jaren 
praktijk op zitten. En hoewel directe bemiddeling voor 
verschillende daders en/of slachtoffers in eerste in-
stantie geen ‘spontane’ keuze was, was de tevreden-
heid achteraf om er op die manier mee om te gaan 
vrijwel unaniem. 
We willen u opnieuw onze authentieke Kempense 
versie niet onthouden: ‘Ik was er iejerst ni veur, mer 
zen nà toch blaj dat ‘k et zoe gedoan hem’. 
 
De praktijk van de herstelbemiddeling bij onze dienst 
leunt dan ook op twee mogelijke pistes.  
Uitgangspunt blijft de prioritaire keuze voor directe 
bemiddeling, behalve indien er indicaties zijn voor een 
mogelijk contraproductief effect op het herstelproces 
van minstens één van beide partijen. Werken met een 
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Pola FRANKEN¹ 

“Zet die klak nei mor af!”  Op onvervalste Kempense wijze wordt daarmee de toon gezet voor een gezamenlijk gesprek. 
Het is een spontaan gebod van een moeder voor haar zoon om dit gesprek alvast met een respectvolle houding ten aan-
zien van het slachtoffer te starten. Met zichtbaar gemengde gevoelens wordt het door de zoon opgevolgd. Hij lijkt wel 
te begrijpen waarom zijn moeder het zegt, maar daardoor is zijn verhoopte onzichtbaarheid niet langer een optie. De 
pet verdwijnt onder de tafel tussen zijn zenuwachtige handen en krijgt daarmee een nieuwe functie. Ze kan niet meer 
gebruikt worden om zich onder te verschuilen of zich te beschermen tegen blikken die hem confronteren  met zijn eigen 
schaamte. Maar het blijft wel een handig ding om in te knijpen en te wriemelen en zo zijn ongemak te kanaliseren en hij  
kan er af en toe nog altijd zijn ogen naar afleiden als het straks allemaal wat te confronterend wordt. Hij zal er in de 
loop van het gesprek hoe langer hoe minder frequent gebruik van maken. 
 
Het slachtoffer heeft de boodschap begrepen en is iets meer gerustgesteld in wat komen gaat.  De gevreesde brutale 
houding is er niet. Het slachtoffer lijkt in een sterkere positie te komen dan de voorbije periode… 
En ook ik, als bemiddelaar, ben meer gerustgesteld. Want toegegeven: ik had zo mijn twijfels bij het opstarten van deze 
bemiddeling of het samenbrengen van deze partijen wel herstellend zou kunnen werken. 
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indirecte bemiddeling is uiteraard een constructief al-
ternatief indien minstens één partij hiervoor kiest of 
weerstand vertoont die een onoverkomelijke hindernis 
vormt. 
 
 
3. Zorgvuldig communiceren in herstelbemiddeling: 
een cruciaal proces  
 
Wie herstelbemiddeling probeert te definiëren komt 
terecht bij het kernbegrip ‘communicatieproces’. Het 
woord ‘proces’ is hier in feite overbodig. Is niet alle 
communicatie immers per definitie een proces?  Maar 
het legt wel extra nadruk op de evolutie die partijen 
doormaken tijdens de herstelbemiddeling en wijst er 
ons op dat dit proces met veel zorg bewaakt moet wor-
den en zich moet kunnen ontwikkelen op het tempo 
van zijn actoren. De focus mag niet gericht zijn op het 
zo snel mogelijk boeken van resultaat in de vorm van 
een overeenkomst.  De dossierdruk of een wachtlijst 
kan dit in het gedrang brengen. 
 
Ik heb me nooit verdiept in onderzoek naar de commu-
nicatietheorie, maar aangezien we met z’n allen de 
kern van het bemiddelingsgebeuren omschrijven als 
een communicatieproces, ben ik met het oog op deze 
Nieuwsbrief toch even gaan googlen... en natuurlijk 
haal ik er een omschrijving uit waar ik iets mee kan in 
dit kader. 
 
 “Communicatie is de uitwisseling van symbolische in-
formatie die plaatsvindt tussen mensen die zich bewust 
zijn van elkaars aanwezigheid, onmiddellijk of gemedi-
eerd.  Deze informatie wordt deels bewust, deel onbe-
wust gegeven, ontvangen en geïnterpreteerd.” (Frank 
Oomkes) 
 
Hoewel het lijfelijk bij elkaar zijn ook het bewust zijn 
van mekaars aanwezigheid vergemakkelijkt, is het toch 
geen noodzakelijke voorwaarde.  De definitie spreekt 
namelijk ook van ‘gemedieerd’:  het hanteren van een 
medium.  Een bemiddelaar bevindt zich zo in het 
vreemde gezelschap van een computer, een camera, 
een spandoek, een GSM, een brief: allemaal ‘middelen’ 
om een boodschap over te brengen. 
 
Communicatie kan als geslaagd beschouwd worden als 
de ontvanger de boodschap begrepen heeft en dan nog 
liefst zoals de gever ervan ze bedoeld heeft. Een bemid-
delaar dient er dan ook voor te zorgen dat er zo weinig 
mogelijk communicatieverlies is bij de overbrenging 
van een boodschap en mag hierbij niet uit het oog ver-
liezen dat zowel verbale als non-verbale componenten 
deel uitmaken van communicatie. Lichaamstaal, toon, 
acties: ze zijn stuk voor stuk bron van informatie, die de 

boodschap duidelijk maken. 
 
Verbale communicatie is niet vrij van interpretatie. 
Bovendien is niet iedereen even verbaalvaardig of 

voorzien van een arse-
naal aan nuanceringen, 
zeker als het over emo-
ties gaat. De boodschap 
die overgebracht wordt 
door de bemiddelaar 
draagt al een deel inter-
pretatie in zich. Een be-
langrijke taak van een 
bemiddelaar bestaat dan 
ook uit het benoemen 
van de eigen interpreta-

tie en het checken ervan bij de ‘boodschapgever’, 
vooraleer ze overgebracht wordt aan de eigenlijke 
ontvanger. En deze interpreteert dan weer op zijn 
beurt…  
Naast de verbale communicatie is er echter ook nog 
de manier waarop iets gezegd wordt.  Deze blijkt vaak 
even belangrijk te zijn als de inhoud. Soms ‘spreekt’ 
deze non-verbale boodschap wel voor zich, maar ze 
kan meer interpretatievermogen vergen dan de ver-
bale boodschap. Bovendien is ze moeilijker te 
‘checken’ en kan ze aan kracht verliezen door ze te 
verwoorden.  
 
Het is dus zeker niet altijd evident een boodschap 
over te laten komen zoals die ook echt bedoeld is. En 
met een bemiddelaar als tussenschakel kan er heel 
wat informatieverlies zijn. 
 
Er is echter een nog groter verlies bij een indirecte 
bemiddeling, dat niet gecompenseerd kan worden: de 
kracht van de ontmoeting.  Er kunnen bij een recht-
streeks contact emoties en bijhorende acties boven-
komen die er niet zijn bij een pendelbemiddeling. Er 
ontstaat gewoonweg een andere dynamiek: emoties 
worden versterkt, want het is duidelijk intenser om 
met de betrokkenen zelf over het gebeuren te praten 
dan met een derde en dat geldt voor beide partijen. 
De moeder die tegen haar zoon zegt zijn pet af te zet-
ten…ze heeft het tegen hem in het voorbereidend 
gesprek met mij (gelukkig) niet gezegd. Ik zou het niet 
hebben kunnen interpreteren en dus ook niet hebben 
kunnen overbrengen aan het slachtoffer. Het slachtof-
fer zou deze ‘actie’ dus gemist hebben, terwijl het 
voor hem nu een duw in de rug was om een beetje uit 
zijn slachtofferrol te komen en zich sterker te voelen.   
 
Dit geldt ook in omgekeerde richting, van slachtoffer 
naar dader. 
Een slachtoffer horen zeggen wat de feiten voor hem 
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maar niet meer van herstel. 
Het ergste wat een bemiddelaar -en beide partijen 
natuurlijk- kan overkomen, lijkt me toch dat door de 
bemiddelingsinterventie zwaardere brokken gemaakt 
worden. 
 
Het mag duidelijk zijn dat partijen niet gepusht mogen 
worden, zich niet verplicht mogen weten, zich niet bij 
hun kraag gesleurd mogen voelen naar dat directe 
gesprek omdat ik als bemiddelaar dit de duidelijkste 
en zuiverste vorm van communicatie vind, of -
godbetert- dit het boeiendste deel van mijn job vind 
… 
 
 
5. Weerstanden  
 
Daartegenover staat dat er wel met weerstanden van 
partijen tav een direct contact gewerkt moet worden, 
omdat ze indicatief kunnen zijn voor de belemmering 
van een hoger herstelgehalte.   
Soms kunnen ze onderliggende wrevel t.a.v. de ande-
re partij maskeren.  Dit samen verkennen kan sowieso 
al bruikbare informatie geven voor de betrokkene in 
diens verwerkingsproces. 
 
De weerstand bestaat heel vaak uit het onbekende, 
het onvertrouwde…het vreemde gegeven om oog in 
oog te zitten met degene die je dit aangedaan heeft 
of omgekeerd met degene aan wie je dit veroorzaakt 
hebt.  Wat moet je zeggen? Wat moet je doen? Hoe 
gaat de ander reageren? …  
Vertrouwen in de ondersteunende en coachende 
functie van de bemiddelaar kan de angst voor dit on-
bekende gebeuren op de achtergrond doen verdwij-
nen. Er dient dus de nodige tijd vrijgemaakt te wor-
den om voldoende vertrouwen op te bouwen. 
 
Niet zelden komt weerstand naar boven vanuit een 
gebrek aan vertrouwen in eigen capaciteiten: sociale 
vaardigheden, communicatievaardigheden, stresshan-
tering en probleemoplossend vermogen.  Mensen 
hier proberen door te loodsen opdat ze het bezit er-
van -in welke gradatie ook- kunnen ontdekken is een 
mooie opdracht. 
 
Ik voel bij aanvang van een direct contact vaak aan 
(en benoem dat ook zo) dat ik de enige ben die hele-
maal op ‘zijn gemak’ is, vertrouwd met deze situatie. 
De anderen zouden op dat moment liefst elders zijn, 
sommigen zouden liefst zelfs helemaal van de aardbo-
dem willen verdwijnen. Toch draait dit telkens weer 
om tijdens het gesprek zelf. Je voelt mensen groeien, 
je voelt mensen vertrouwen krijgen en aansterken. 
 

betekend hebben, is van een andere orde en heeft 
een andere impact dan bij het horen van dezelfde 
boodschap via een derde.  
Tegenover het informatie- en communicatieverlies 
door de tussenstap van een bemiddelaar kan echter 
ook een ander mechanisme gezet worden. Elke be-
middelaar weet dat soms informatie wordt gegeven, 
die wel tegen een derde (in dit geval de bemiddelaar) 
wordt gezegd, maar niet tegen de rechtstreeks be-
trokkene. Zo dreigt een deel van de boodschap verlo-
ren te gaan in een direct contact. Het is zeker een 
belangrijk aandachtspunt voor de bemiddelaar om 
vooraf goed te doorpraten welke info men wel of niet 
wil geven.  Met het fiat van de betrokkene dat tijdens 
voorbereidende gesprekken gevraagd wordt, kan de 
bemiddelaar relevante informatie aan (laten) vullen of 
zelfs begrenzen tijdens een gezamenlijk gesprek. 
 
 
4. Een direct contact vraagt om een juiste timing 
 
Voldoende voorbereid enerzijds en toch niet te voor-
gekauwd anderzijds om de kracht van een direct con-
tact zo sterk mogelijk te behouden... het vergt een 
zorgvuldige timing. Het is en blijft een moeilijke even-
wichtsoefening en vraagt verdraaid goede voelsprie-
ten van een bemiddelaar.   
Een direct contact heeft de kans én het risico om een 
grotere impact te hebben op alle partijen en voor 
deze impact moet iedereen klaar zijn. Immers, deel-
nemen aan een gezamenlijk gesprek zou je subtiel 
kunnen interpreteren als : partijen staan al voor een 
deel ‘open’ voor de andere. 
Vanzelfsprekend kan een grotere impact ook negatie-
ve repercussies hebben.   
Emoties kunnen sterk worden; communicatie kan te 
bot, te weinig, te eenzijdig overkomen.  En of iets ‘te’ 
is hangt af van de beleving of de draagkracht van de 
andere partij en is dus erg subjectief, net zoals de 
beleving van een delict een subjectief gegeven is. 
 
Het blijft beslist een moeilijke taak voor een bemidde-
laar dit eerst in te schatten en voor te bereiden en -als 
het zover komt- dit constructief of herstellend te kun-
nen leiden tijdens het direct contact. Want bij een 
direct contact heb je nooit alles in de hand. Het vraagt 
dus bepaalde capaciteiten van de bemiddelaar om ‘at 
the moment’ te kunnen beslissen, ingrijpen, hande-
len. 
 
De communicatie die gevoerd wordt, wordt gevoerd 
in het kader van herstel. Als een secundaire victimisa-
tie het gevolg is van een directe bemiddeling; als men-
sen zich gebruikt voelen of als het conflict escaleert, 
dan kan er nog wel sprake zijn van communicatie, 
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Voor sommige slachtoffers kan het geruststellend zijn 
een gezicht op de dader te kunnen plakken. Anderen wil-
len dit net liever niet om niet voortdurend geconfron-
teerd te (kunnen) worden met de dader, zeker niet als de 
kans daartoe reëel is omdat ze bv. in hetzelfde dorp wo-
nen. Deze weerstand moet verkend worden en kan een 
reden zijn om niet voor een direct gesprek te kiezen. 
 

 
6. Sturend 
 
Hoewel ik bij de toeleiding tot een direct contact nooit 
het gevoel gehad heb sturend te zijn naar een slachtoffer, 
ben ik dat wel al geweest naar een dader. Enerzijds heb ik 
het zeker nooit ‘tegengewerkt’ als een jongen door zijn 
moeder (zoals bovenstaande jongen-met-de-pet) zwaar 
aangemaand werd zijn excuses rechtstreeks aan te bie-
den aan een benadeelde.   Anderzijds heeft, als een direct 
contact zijn betekenis heeft voor een slachtoffer, mijn 
eigen motiveringskracht sterkere vormen aangenomen 
dan ik ooit tegenover een slachtoffer zou doen. 
  
 
7. Pedagogische impact van een geslaagde bemiddeling 
 
Met het risico bakken kritiek over me te krijgen meen ik 
toch dat het pedagogische aspect bij minderjarigen niet 
uit te sluiten is. Onze praktijk betreft enkel minderjarige 
daders en ik realiseer me dat hierdoor andere zaken mee-
spelen dan bij meerderjarigen. De pedagogische inslag 
komt er vanuit slachtoffers, vanuit ouders en is ook bij 
mij nooit ver weg…. 
 
Slachtoffers maken bij minderjarige daders vaak een dub-
bele pedagogische reflex. Ze willen weten hoe 
‘verantwoord’ ouders gereageerd hebben: normerend 
en/of sanctionerend. Daarnaast kunnen ze belang hech-
ten aan een preventief aspect: “we hopen dat hij er uit 
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leert, dat hij dit niet opnieuw zal doen.” 
De impact tav daders om geconfronteerd te worden 
met hun slachtoffers is veel groter dan bij een on-
rechtstreekse bemiddeling. Dat is ook de boodschap 
die slachtoffers krijgen als dit pedagogische aspect bij 
hen bovenkomt. Tegelijkertijd haalt dit hen evenzeer 
uit hun slachtofferrol: ze meten zichzelf vaak een an-

dere rol toe: als iemand die een jongere iets kan 
leren én die een preventieve rol vervult tav an-
dere mogelijke slachtoffers. 
 
Ouders die functioneren in een gezond pedago-
gisch kader reageren doorsnee zelf normerend 
en regulerend tav hun kinderen en willen hen 
ondersteunen in een -rechtvaardig aanvoelend- 
herstel. Ze willen hun kinderen bijbrengen hoe 
ze met dit grensoverschrijdend gedrag omgaan 
en hopen hiermee preventief te kunnen werken. 
 
Als het opvoedingskader eerder problematisch 
is, waarbij ouders te beschermend of te beschul-
digend zijn, voel ik mezelf eerst met hen werken 
opdat ze mandaat kunnen geven voor een be-
middeling en in het verlengde ervan voor een 
direct contact. De eerlijkheid gebiedt me te zeg-

gen dat ik me dan kan ontpoppen tot een pleitbezor-
ger van een direct contact, maar toch blijft de keuze 
bij hen.   
   
In het verlengde van het gegeven dat we werken met 
minderjarigen denk ik dat het buiten kijf staat dat de 
verhouding ‘zware’ delicten veel hoger ligt bij meer-
derjarigen. Los van het gegeven dat het aanvoelen 
van de zwaarte van een delict subjectief is, zijn er ook 
objectieve criteria. Zodra we spreken van levensdelic-
ten of bv. gewapende overvallen kan ik me voorstel-
len dat er met nog meer omzichtigheid met een be-
middeling moet omgegaan worden, inclusief met een 
direct contact. Het gegeven dat bij meerderjarigen 
ondertussen ‘herstel’ uit (herstel)bemiddeling is ver-
dwenen spreekt hier boekdelen. 
 
 
8. Culturele verschillen?  
 
Het zal wel zo zijn dat het doelpubliek in een centrum-
stad als Turnhout en de omringende Kempense ste-
den en dorpen een enigszins ander profiel heeft dan 
een grootstad. Ook al is dader-slachtoffer communi-
catie in onze cultuur nog geen evident gegeven, sluit 
het mogelijk toch meer aan bij onze westerse manier 
van denken en handelen dan bij de leefwereld van 
sommige allochtone jongeren. Hoewel we de informa-
tie niet kunnen bevestigen door cijfermateriaal, heb-
ben we niet het gevoel dat er in ons arrondissement 
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relatief meer allochtonen passen voor een bemidde-
ling, of, in het verlengde ervan voor een directe be-
middeling, noch aan slachtoffer- noch aan daderkant. 
De concentratie aan allochtone delinquenten lijkt 
(gebrek aan cijfermateriaal maakt dat ik me voorzich-
tig blijf uitdrukken) parallel te lopen met de bevol-
kingsverhouding. Voor grote steden kan deze verhou-
ding anders liggen, evenals degenen die willen mee-
werken aan een bemiddeling, evenals degenen die 
kiezen voor een directe bemiddeling. 
 
 
9. Teamwerk…zoekwerk 
 
Ik heb in bovenstaande overpeinzingen voornamelijk 
voor mezelf gesproken… Kwestie van mijn collega’s te 
beschermen en niet te laten overvallen met een hoop 
vragen of kritiek. 
Tegelijkertijd trachten we als dienst op dezelfde lijn te 
zitten, zodat het bemiddelingsproces niet volledig 
afhankelijk is van de bemiddelaar. Het nadenken over 
een direct contact gebeurt zowel in teamgesprekken 
over visie als in concrete dossiers. Nu de HCA-
diensten uitgebreid werden en er heel wat nieuwe 
bemiddelaars gestart zijn, is het als team opnieuw 
een -boeiend- zoeken naar een gezamenlijk gedragen 
visie. 
 
Motiveren wij onze partijen ertoe? Is het pushen? Of 
stimuleren? Stellen we het vrijblijvend voor? Ambië-
ren we een direct contact? 
 
Ik gebruikte tijdens een teamvergadering ooit het 
woord: ‘streven’ naar een direct contact, maar werd 
teruggefloten door mijn collega’s. Streven zou te 
‘streverig’ (sic!) zijn en bijna een tunnelvisie inhou-
den: het is de enige manier om goed met een slacht-
offer-dader conflict om te gaan. En ze hebben gelijk, 
mijn collega’s… 
 
Ik gebruikte het woord ‘meerwaarde’ van een geza-
menlijk gesprek maar werd -opnieuw- teruggefloten 
… Ik weet het, coördinator zijn is ook niet meer wat 
het was … Want meerwaarde staat tegenover min-
waarde, dus zou een onrechtstreekse bemiddeling 
minder waard zijn.  Niets is minder waar(d) en ze heb-
ben weerom gelijk, mijn collega’s. 
 
Misschien geeft dergelijk teamgesprek ook weer hoe 
moeilijk communicatie soms kan zijn … misschien zegt 
het dat mijn boodschap niet overgekomen was zoals 
ik ze bedoelde door een verschillende interpretatie 
van het woord streven…De juiste woorden, de nuan-
ceringen, de juiste lichaamstaal… 

 
Ons team kiest voor ‘motiveren’ van mensen tot een ge-
zamenlijk gesprek.   
Ik blijf voor mezelf ‘uitgaan’ van een gezamenlijk gesprek, 
omdat ik het de meest natuurlijke manier van communi-
ceren vind… Tenzij…, tenzij het contraproductief -lees: 
extra schadeberokkenend- dreigt te zijn, tenzij mensen er 
niet voor openstaan, tenzij er een weerstand tegen blijft 
bestaan, tenzij… 
 
M’n collega’s brengen aan dat de ervaringen met geza-
menlijke gesprekken heel motiverend zijn om er nog 
meer mee te werken, omdat ze als positief, constructief 
en herstellend ervaren worden. Bovendien maakt de bij-
horende groeiende vertrouwdheid dat een direct contact 
meer naar voor kan schuiven in een bemiddelingsproces. 
Het is gemakkelijker voor een beginnend bemiddelaar 
om er mee te werken bij de afronding van het proces: bij 
een uitbetaling, of bij de excuses, of bij de praktische 
regeling van symbolische arbeid, nadat de meeste com-
municatie al plaatsvond tijdens de voorbereidende ge-
sprekken. Als alles uitgesproken is en geregeld, wordt 
een afsluitend gesprek meer voorspelbaar en meer be-
heersbaar.   
Anderzijds kan een gezamenlijk gesprek een handige 
‘methodiek’ zijn om in een vroegere fase van de bemid-
deling een situatie te ontwarren teneinde één gedragen 
versie van het gebeuren te bekomen, om zo tot een on-
derhandelde overeenkomst rond herstel te komen.   
Het spreekt bijna voor zich dat het participatiegehalte 
van de partijen stijgt als een direct contact vroeger in het 
proces plaatsvindt. En een stijgend participatiegehalte 
houdt een ruimere verantwoordelijkheid in en minder 
afhankelijkheid van de bemiddelaar.   
Dan spreken we des te meer van: ‘het conflict terug in 
handen geven van de partijen’… 
 
 
“Zet die klak nei mor af”, de pet verdwijnt onder tafel, 
het slachtoffer recht zijn rug… 
Ze doen dat goed, dat conflict terug in handen nemen… 
Ik ga zelf alvast wat meer achteruit zitten… 
 
Toch een gemakkelijke job, die van bemiddelaar… 
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Voetnoot:  

 

¹ De auteur is herstelbemiddelaar te Turnhout (Cirkant - 

Caft).  
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1. Systeemgericht denken: wat is dat? 
 
Eerst even een omschrijving van wat dat inhoudt. 
 
Systementheorie gaat over de organisatie van de betrekkingen  in de omgeving, zoals in de natuurlijke biologi-
sche systemen waarvan mensen deel uitmaken. Het gaat dan over de organisatie van hun relaties. Mensen 
organiseren zich spontaan, ze creëren en hanteren regels, die echter niet steeds expliciet zijn. Mensen organi-
seren zich op een manier waarop ze min of meer gelukkig zijn. De graad van zich gelukkig voelen (een erg be-
trekkelijk begrip) ligt in hoe je leefomgeving georganiseerd is. 
 

Van daaruit geldt dat we een ge-
beurtenis (en de impact ervan op je 
eigen ik) niet reduceren tot oorzaak 
en gevolg, maar dat de wijze waar-
op men er mee omgaat minstens 
even belangrijk, zo niet belangrijker 
is dan de gebeurtenis zelf. Hierbij is 
de maatschappelijke context erg 
relevant. Binnen de systeemthera-
pie gaat men ervan uit dat niet de 
individuele patiënt maar het sys-
teem waar hij deel van uit maakt 
erbij betrokken moet worden. Dat 
systeem wordt gevormd door de 
mensen met wie hij samenleeft: 
partner, gezin of mensen met wie 
hij een relatie heeft zoals vrienden 
of familieleden. 
 
Wanneer een meisje door een 
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Sommige bemiddelaars ondervinden dat een gezamenlijk gesprek binnen een bemiddelingsproces een meerwaarde kan 
betekenen voor zowel slachtoffer als dader, maar waarin deze meerwaarde dan precies ligt, is moeilijk te benoemen. 
Het redactieteam van de Nieuwsbrief koos ervoor om dit thema ook te belichten vanuit therapeutische hoek. We vragen 
ons derhalve af op welke wijze alvast één therapeutische strekking - het systeemgerichte denken - ons in dit debat kan 
inspireren. 
We gingen hierover het gesprek aan met twee zeer ervaren opleiders in de systeemtherapie Denise Everaert en Kees 
Schouten. Op een winderige herfstavond zaten we  samen rond de tafel in een warme, gezellige huiskamer. Al snel ble-
ken we met zijn vieren eenzelfde taal te spreken, al bleek het niet eenvoudig tot pasklare antwoorden te komen. 
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buurman seksueel werd benaderd, zal de therapeut 
met het meisje niet alleen ingaan op het grensover-
schrijdend gedrag (de feiten) maar ook op de gevol-
gen die dit bij haar heeft teweeggebracht. In het the-
rapeutisch proces zal hij het eveneens hebben over de 
wijze waarop men (mogelijk de politie, ouders, vrien-
den) haar verhaal heeft aanhoord, welke woorden 
men eraan gegeven heeft en hoe men daar nu in de 
omgeving mee omgaat. 
Hoe reageerden haar ouders, is men attent geweest?  
Bestaat er een open dialoogcultuur in het gezin, kan 
er over de feiten worden gepraat? 
Mocht dat niet zo zijn en is zwijgen hun systeemorga-
nisatie, dan lijkt het alsof alles van buitenaf komt, van 
buiten het systeem. Alsof de manier waarop mensen 
ermee omgaan in de familie niet telt. Alsof het zwij-
gen erover niet erg veel invloed heeft op de manier 
waarop het slachtoffer zich zal gedragen, waardoor ze 
in staat is - of niet -  om haar directe omgeving, moe-
der, vader of oudere zus of grootou-
ders in vertrouwen te nemen. De vraag 
is ook of die omgeving attent was op 
de mogelijke spanningen bij dat meisje. 
Voelde zij vooral schaamte waardoor 
zij niemand in vertrouwen durfde te 
nemen? Is ze misschien opgegroeid in 
een sfeer van zelf sterk zijn, niet kla-
gen, doorzetten enzovoort. 
 
Wanneer we vanuit het systeemden-
ken naar bemiddeling kijken, is het 
belangrijk het conflict niet alleen te 
benaderen als een crimineel feit ener-
zijds en de gevolgen ervan (zoals bij-
voorbeeld materiële en immateriële 
schade, straf) anderzijds, als twee los-
staande gegevens. 
Men moet het proces dat zich tussen 
beiden heeft voltrokken in bredere betekenis (de con-
text van beide partijen) in ogenschouw nemen. Bij het 
verkennen van de vraag (ook naar directe bemidde-
ling) moet de aandacht daarom ook gaan naar de om-
geving van de persoon. Het is mogelijk dat een partij 
afgeraden wordt om mee te doen of  misschien eer-
der teveel overtuigd om wél deel te nemen. Wees er 
dus attent op hoe de omgeving van de persoon in 
kwestie er tegenover staat. Wanneer men met jonge-
ren werkt, lijkt het  steeds noodzakelijk het gezin er 
mee in te betrekken.  
 
Inhoudelijk kan tijdens het bemiddelingsproces ook 
deze bredere context aan bod komen: waarom is het 
zover gekomen, hoe was de directe leefomgeving 
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rond betrokkene op het moment van de feiten inter-
actioneel georganiseerd? Van waaruit zijn de feiten 
gesteld, hoe zijn slachtoffers en daders er zelf mee 
omgegaan, hoe werd in hun omgeving gereageerd? 
Deze themata zouden daders en slachtoffers kunnen 
helpen de feiten te verwerken. 
 
Een tussenfase -en soms ook voldoende-   zou kunnen 
zijn dat het slachtoffer na aparte voorbereiding een 
film zou zien waarin de dader met behulp van de be-
middelaar reflecteert op zijn daden en bovengenoem-
de thema’s. Zoals het ook zinvol zou kunnen zijn dat 
in een film voor de dader het slachtoffer samen met 
een hulpverlener vertelt hoe hij of zij de feiten be-
leefd heeft met de spanningen en de angst die erop 
gevolgd zijn. 
 
2. Waarin ligt nu de betekenis van een gezamenlijk 
gesprek vanuit systeemtheoretisch perspectief? 

 
Uiteraard zien we voordelen aan een di-
recte face to face communicatie tegen-
over de indirecte,  maar er is  wel enig 
voorbehoud. Niet elk slachtoffer en ook 
niet elke dader zal daarmee gebaat zijn 
(vandaar ons voorstel hierboven). 
 
Een gezamenlijk gesprek heeft het voor-
deel dat er een rechtstreeks gesprek is, 
dat de dader in de ogen van het slachtof-
fer moet kijken, wat mogelijk een grotere 
en meer directe impact heeft dan indirec-
te communicatie. Misschien dringt wat hij 
gedaan heeft op die manier beter door.  
Een verdienste of een gunstig effect van 
een gezamenlijk gesprek zou zijn wanneer 
de dader tijdens dat gesprek een beetje 
empathie ontwikkelt (relationele inleving) 

die hem of haar kan helpen om hetzelfde een volgen-
de keer niet meer te doen. Als de dader beseft en 
doorvoelt wat hij heeft aangericht (en dat zou in zo'n 
gesprek kunnen), dan is er iets belangrijks gebeurd.  
Die kans moet de dader krijgen: te beseffen wat de 
ander heeft doorgemaakt. 
 
Een slachtoffer op zijn beurt zou door een directe 
ontmoeting kunnen voelen dat de ander heeft nage-
dacht,  dat de ander poogt zich in hem te verplaatsen. 
Hij ontdekt misschien dat de ander het gedaan heeft 
in een moment van uiterste zwakheid, dat het geen 
monster is. 
We kunnen ons inbeelden dat een slachtoffer dit hel-
derder doorziet bij zo'n directe confrontatie. Het aan 
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den lijve ondervinden dat de ander die poging zich in 
te leven heeft gedaan, zou opluchting kunnen geven. 
Voor een slachtoffer is het immers het ergste, bijvoor-
beeld op  een proces,  te zien dat de dader niet de 
minste vorm van berouw toont, dat zijn gezicht onbe-
wogen blijft!! 
 
 
3. Hypotheses 
 
We stellen vast dat daders dikwijls ook zelf in hun 
persoonlijke geschiedenis slachtoffer zijn geweest. 
Niet zelden ontstaat van daaruit crimineel gedrag. We 
kunnen ons dus voorstellen dat deze historiek aan 
daderkant mee het verhaal inkleurt en daar zijn bete-
kenis heeft. Met kennis hiervan kijk je anders naar de 
feiten. 
Niettemin is dit een erg ambigue boodschap voor het 
slachtoffer.  Het zou hem kunnen helpen het gebeur-
de beter te begrijpen. Maar dat wil niet zeggen dat 
het hoe dan ook het gebeurde kan vergoelijken. Daar-
om is het heel erg belangrijk hoe deze informatie aan 
hem wordt doorgegeven. Zeker niet in een gezamen-
lijk gesprek met de dader want juist op dat moment 
mag het slachtoffer niet in een positie terecht komen 
waarin hij zich min of meer gedwongen voelt medelij-
den met de dader te hebben. Noch moet de dader 
zich op dat moment gaan zien als slachtoffer van zijn 
geschiedenis.  
 
Een tweede element waaraan we denken is de taal. 
Taal is een belangrijk gegeven in de communicatie. 
Men dient de juiste woorden te gebruiken in dergelij-
ke situaties. Een manifest onevenwicht in de verbali-
teit van beide partijen zou mogelijk een belemmering 
kunnen vormen zonder dat dit daarom betekent dat 
die directe bemiddeling niet kan plaats vinden. Hierin 
speelt natuurlijk ook het gezin en de gezinscultuur van 
waaruit men komt een rol. Van daaruit moet je ver-
trekken. Is er in die familie een cultuur van praten 
over emoties? 
Bij minder taalvaardige personen kan men dan via een 
eenvoudig rollenspel met het slachtoffer oefenen. Bij 
minderjarigen is dit zeer aangewezen hen te helpen 
bij het zoeken naar de juiste woorden voor zulke 
moeilijke gesprekken. Met de dader zou zoiets ook 
kunnen gebeuren want hij kan door foute woordkeu-
ze nieuwe schade aanrichten. 
 
Tot slot van dit deel willen we nog vermelden dat het 
ook mogelijk is dat het slachtoffer wel direct met de 
dader wil communiceren maar zonder door hem ge-
zien te worden (begrijpelijk vooral na bijvoorbeeld 

zedenfeiten zoals groepsverkrachting). Hier kan een 
one way screen goed van pas komen. 
Werkt men met een film (video dus) dan is het goed 
ervoor te zorgen dat in die film niet alleen het verhaal 
komt maar ook zoveel als kan de dialoog tussen hulp-
verlener en dader en hulpverlener en slachtoffer. Het 
gaat niet alleen om een mededeling van de feiten. 
 
4. De voorbereiding 
 
Wat het laatst komt moet het eerst gebeuren. Een 
goede voorbereiding van dit alles lijkt noodzakelijk. 
Men moet beseffen dat een 'confrontatie'  grote im-
pact kan hebben zowel op slachtoffer als op dader. 
Veel slachtoffers zijn bang opnieuw gekwetst te wor-
den. Er moet dus een vertrouwensrelatie zijn alvorens 
een slachtoffer een mogelijk risico zal nemen om mee 
te werken. Dat vertrouwen moet er zijn, dat moet 
beheerd worden en stevig begeleid. 
Bij delicten met grote schade zoals bijvoorbeeld bij 
misbruik van kinderen door volwassenen, moet de 
nodige tijd genomen worden voor voorafgaande apar-
te gesprekken. Die tijd moet genomen worden om 
elke lezing te aanhoren en gaandeweg te verkennen 
wanneer beide partijen klaar zijn om samen te ko-
men. 
Aan geen van beide kanten mag er druk uitgeoefend 
worden, wat niet wil zeggen dat het spontaan van 
dader of slachtoffer moet komen. Uiteraard mag de 
bemiddelaar het voorstel doen maar dat moet dan 
berusten op zijn analyse van de gevoerde gesprekken 
aan beide kanten en misschien in overleg met colle-
gae. 
De hulpverlener moet beseffen dat hij hier niet naar 
jongeren toe met gewone adviezen komt zoals men 
bij eigen kinderen zou doen. Wat betreft de dader 
heeft men te maken met onmaatschappelijk gedrag. 
Gewone pedagogie heeft hier geen zin. De bemidde-
laar/hulpverlener is ook geen therapeut maar dat wil 
niet zeggen dat zijn benadering niet behoedzaam stra-
tegisch moet zijn.  Dat wil zeggen dat de negatieve 
feedback zoveel mogelijk vermeden moet worden.  
Het is belangrijk die zaken bij de dader aan te spreken 
die positief zijn (ondanks zijn fout gedrag heeft men 
tijdens de gesprekken vermoedelijk toch wel elemen-
ten kunnen vinden waardoor de dader ook goede 
eigenschappen blijkt te hebben: bijvoorbeeld verdriet 
dat hij zijn ouders pijn heeft gedaan of zijn gezin in 
een maatschappelijk slecht daglicht heeft geplaatst 
enzovoort).  Dit kan zijn motivatie voor een gesprek 
bevorderen. 
Hoe dan ook: beide partijen moeten de moed ge-
toond hebben (en dat is bijvoorbeeld als iets heel po-
sitiefs bij de dader) om met elkaar in welke vorm dan 
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ook in gesprek te gaan,  voordat men een vorm van 
bemiddeling regelt. 
  
5. Besluit 
 
Als men erin slaagt op deze verantwoorde wijze der-
gelijke gesprekken te organiseren wordt er op veel 
terreinen winst gemaakt. Uit de voorbereiding kunnen 
zowel slachtoffer als dader geleerd hebben. 
Het slachtoffer zal misschien door effectiever met zijn 
pijn  om te gaan (heeft leren delen, heeft de woorden 
gekregen die hij misschien nog niet had) een draaglij-
ker leven hebben, ook al is de wonde die geslagen is 
groot. 
De dader heeft misschien iets ontdekt van inleving in 
een ander waardoor de kans op recidive minder groot 
is. 
Het is misschien overbodig te zeggen maar aan het 
slachtoffer vragen de dader te vergeven komt niet in 
ons 'woordenboek' voor. Als hij of zij dat wil doen is 
dat hun goed recht. Maar daar moet de bemiddelaar 

buiten blijven. 
 
We hopen dat de gerechtelijke actoren, als ze horen 
en zien wat bemiddeling teweeg kan brengen,  gevoe-
liger worden voor een strategischer manier van wer-
ken waarin de botte bijl niet meer gehanteerd wordt 
(in zover dat voorkomt).  
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Reeds jaar en dag verspreidt het herstelrecht zich met een niet onaardige snelheid over deze aardbol.  Herstelrecht 
ontwikkelt en verspreidt zich als globaal, wereldwijd verspreid fenomeen door gebruik te maken van een arsenaal aan 
diverse technieken, methodieken en procedures en bij de implementatie rekening te houden met de juridische, straf-
rechtelijke, sociale, politieke en contextgebonden factoren. De overtuiging leeft meer en meer dat een herstelrechtelij-
ke activiteit zoals een conferentie of een bemiddeling voordelen heeft voor zowel het slachtoffer, de dader en de ge-
meenschap. Slachtoffers kunnen actief participeren, vragen stellen en antwoorden krijgen, herstel bekomen,….  Da-
ders krijgen de mogelijkheid om verantwoordelijkheid op te nemen, leed te herstellen, hun verhaal te doen,… De ge-
meenschap heeft op zijn beurt baat bij een onderhandelde oplossing van het conflict.  Herstelrechtelijke activiteiten 
bereiken bij een ‘goede’ uitvoering al een groot deel van hun vooropgestelde doelen. De resultaten van tevredenheid-
onderzoeken bevestigen dit alleen maar.   
 
Naast deze tevredenheidonderzoeken wordt het concept van herstelrecht vaak geassocieerd met twee algemene hy-
pothesen. In de eerste plaats stellen voorstanders van herstelrecht dat herstelrecht het potentieel heeft om criminali-
teit te verminderen ondanks dat dit niet behoort tot zijn primaire doelstellingen. De hypothese luidt dan als volgt: het 
herstelrecht kan betere resultaten voorleggen aangaande het verminderen van recidivisme dan de bestaande straf-
rechtspleging. Voor een overzichtelijke bespreking van dit recidivisme-vraagstuk verwijzen we graag naar de bijdrage 
van H. Hayes (2007) ‘Reoffending and restorative justice’ in het ‘Handbook of Restorative Justice’ samengesteld door G. 
Johnstone en D.W. Van Ness.   
 
De tweede algemene hypothese gaat er van uit dat herstelrecht betere resultaten boekt in het herstellen van het leed 
van het slachtoffer dan de bestaande strafrechtspleging.  Verscheidene onderzoekers zoals Mccold en Wachtel (1998), 
McGarrell (2000), Strang e.a. (2006) hebben vanuit diverse invalshoeken en methodieken deze hypothese onderzocht. 
Sherman e.a. (2004) heeft zich in zijn onderzoek ook op deze hypothese gericht en dit vanuit een zeer specifieke bena-
dering en kijk naar herstelrechtelijke activiteiten: face-to-face ontmoetingen tussen dader, slachtoffer en hun respec-
tievelijke ondersteunende figuren (familie/vrienden). Het onderzoek van Sherman e.a. (2004) is een uitloper van het 
grootschalige RISE-project (de zogenaamde ‘Reintegrative Shaming Experiments’ dat in 1995 in Canberra van start 
ging) en kadert in het ‘Jerry Lee Program on Randomized Controlled Experiments in Restorative Justice’ dat zijn thuisha-
ven heeft aan de Universiteit van Pennsylvania.   
 
Shermans bevindingen waren, weliswaar vanuit een heel andere invalshoek, al eens voorwerp van discussie in een 
nieuwsbrief en samenspraak van de vzw Suggnomè. In de Nieuwsbrief ‘bemiddeling en therapie’ (jaargang 7, nr. 4; 
Daems (2005); Claes (2005)) was dit onderzoek aanleiding voor onderzoeksvragen als ‘kan/moet bemiddeling thera-
peutisch zijn?’, ‘welk mensbeeld en implicaties komen hieruit voor?’, enzovoort. Voor deze Nieuwsbrief kan het onder-
zoek van Sherman e.a. (2004) ons bijkomende invalshoeken en bevindingen bieden die de discussie over face-to-face 
ontmoetingen kan voeden. Vooraleer we toekomen aan het belichten van enkele interessante topics een tweetal be-
merkingen over het onderzoek en de implicaties ervan op deze bijdrage. Aangezien het onderzoek zich richt op herstel 
bij slachtoffers bij een face-to-face ontmoeting, bevat deze bijdrage ten eerste uitsluitend het slachtofferperspectief 
op face-to-face ontmoetingen. Daarnaast is het bij het interpreteren van deze onderzoeksbevindingen belangrijk om 
de onderzochte herstelgerichte activiteit met zijn zeer specifieke methodologie in het achterhoofd te houden. In het 
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onderzoek van Sherman e.a. (2004) ging het om restorative justice conferencing, geleid door opgeleide politieambtenaren, 
vergelijkbaar met de methodiek van de Vlaamse HERGO met een gestructureerde en gestandaardiseerde methodologie. 
Ondanks deze beperkingen reikt het onderzoek van Sherman e.a. (2004) ons enkele thema’s aan die het debat over de 
plaats van face tot face bemiddelingen kunnen voeden. En dan leggen we nu de lezer enkele interessante en voor deze 
nieuwsbrief relevante topics van dit onderzoek voor.  
 
 

Topic 1: Cognitieve gedragstherapie 
 
Niet alleen in het onderzoek van Sherman e.a. (2004) maar ook in een onder-
zoek van Strang e.a. (2006) ‘Victim Evaluations of Face-to-Face Restorative 
Justice Conferences: A Quasi-Experimental Analysis’ wordt een theoretisch 
kader vanuit de psychologie naar voren geschoven. In beide onderzoeken 
volgt de argumentatie dat we binnen de criminologie, ondanks de toenemen-
de aandacht voor victimologisch onderzoek, niet kunnen terugvallen op de 
nodige theoretische achtergrond die de hypothese over het herstel van het 
leed voor het slachtoffer zou kunnen ondersteunen. In de psychologie vinden 
de auteurs Sherman e.a. (2004) en Strang e.a. (2006) een goed uitgebouwd 
geheel van literatuur betreffende de cognitieve gedragstherapie (CGT) die 
volgens de auteurs zou voorspellen dat slachtoffers voordeel zouden halen uit 
een face-to-face gesprek met de dader. 
 
Cognitieve gedragstherapie (CGT) veronderstelt dat slachtoffers het leed kun-
nen verminderen door aan de ene kant het ‘normaliseren’ van de stressvolle 
context en zijn deelnemers en aan de andere kant door het verminderen van 
de neiging om zichzelf de ‘schuld’ van het delict te geven. Eind jaren negentig 
werd het posttraumatisch stresssyndroom (PTSS) geïdentificeerd en erkent 
als een medische toestand. Reviews van verscheidene studies tonen aan dat 
CGT een van de meest veelbelovende interventies is in de behandeling van 
PTSS (Foa en Meadows 1997).    
 
Vanuit een vergelijking van de literatuur over CGT met het herstelgericht pro-
ces veronderstelt Sherman e.a. (2004) dat een face-to-face herstelgerichte 
ontmoeting alle elementen bezit die noodzakelijk zijn voor het deconditione-
ren van de angstige associaties die gepaard gaan bij het heroproepen van de 
gebeurtenis. De dader kan gezien worden als de meest angstige associatie 
met het delict. Het in contact komen met deze dader in een veilige setting 
kan niet alleen associaties maar ook de effectieve angst voor de dader als 
persoon deconditioneren. Dit zou dan, theoretisch gezien, het verminderen 
van angst tot gevolg hebben, en dus de vermindering van PTSS. De face-to-
face ontmoeting met de dader herinnert het slachtoffer eraan dat associaties 
met de gebeurtenis niet alleen angst en gevaar teweeg moeten brengen. 
Slachtoffers leren dat het herinneren van de gebeurtenis verschillend is van 
het effectief plaatsvinden ervan en dat het ervaren van angst niet automa-
tisch leidt tot een verlies aan controle (Rothbaum en Foa 1999 ; Sherman e.a. 
2004). Quasi-experimenteel bewijs ondersteunt de hypothese over de ver-
mindering van PTSS waarbij slachtoffers half zo veel angst voor de dader rap-
porteren na een face-to-face ontmoeting als ervoor (Strang 2002 en 2006). 
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Topic 2: Interactie-rituelen 
 
In de sociologie vinden de auteurs Sherman e.a. (2004) de recent ontwikkelde theorie 
van interactie-rituelen (interaction ritual), die voorspelt dat slachtoffers hun emotioneel 
evenwicht, hun identiteit hersteld zien en hun toewijding naar de groepswaarden herbe-
vestigd door een succesvolle herstelgerichte face-to-face ontmoeting. Collins (2004) con-
ceptualiseerde herstelgerichte conferenties als een voorbeeld van een bredere categorie 
aan sociale gebeurtenissen die hij (na Durkheim en Goffman) formeel definieert als inter-
actie-rituelen. Collins (2004) definieert interactie-rituelen als sociale ontmoetingen met 
vier karakteristieken: (a) mensen zijn op een fysieke wijze samen zodat zij beïnvloed wor-
den door elkaars lichamelijke aanwezigheid; (b) de grenzen aan het interactief gebeuren 
zijn duidelijk afgebakend zodat elke deelnemer goed weet wie participeert en wie niet; 
(c) de deelnemers focussen zich op een gemeenschappelijk doel en zijn zich bewust dat 
ieder zich hier op focust; (d) de deelnemers delen een gemeenschappelijk, mogelijk dyna-
mische, emotionele gemoedstoestand of ervaring. Durkheims’ concept van het ‘collectief 
bruisend’ gevoel dat voortvloeit uit een succesvol, niet uit een mislukt, interactie-ritueel 
geeft de deelnemers een gevoel van sociale solidariteit met elkaar in dat specifieke mo-
ment. Collins (2004) stelt dat dit op lange termijn een emotionele energie bij de deelne-
mers veroorzaakt. Deze emotionele energie houdt naast een (her)toewijding aan de stan-
daarden van moraliteit van de groep ook gevoelens van vertrouwen, overmoed en initia-
tief in. 
 
Collins (2004) gebruikt voornamelijk herstelgerichte face-to-face ontmoetingen om te 
illustreren dat zowel negatieve als positieve emoties een interactie-ritueel tot een succes 
kunnen leiden. Het is niet de inhoud van de emoties (positief of negatief) maar de intensi-
teit die de kansen op een succesvol interactie-ritueel verhoogt.  Daarnaast stelt Collins 
(2004) dat gevoelens als angst, vriendelijkheid, stress, kwaadheid, etc. bij de start van een 
interactie-ritueel als een face-to-face ontmoeting de bovenhand kunnen hebben.  Aange-
zien elke deelnemer intensief gefocust is op dezelfde gevoelens ontstaat er in een face-to
-face ontmoeting na verloop van tijd een vorm van emotionele besmetting. Deelnemers 
besmetten elkaar op emotioneel vlak en deze besmetting laat het ritueel toe om emoties 
te transformeren, bijvoorbeeld van slecht naar goed.  
 
Niet alleen een verandering van emoties wordt door deze emotionele besmetting veroor-
zaakt maar de deelnemers ervaren een vorm van verbondenheid en toewijding naar een 
gemeenschappelijk gedragen moraliteit en rechtschapen woede tegen geweld.   De ver-
bondenheid en toewijding aan de moraliteit van de groep in Collins’ betoog zou volgens 
Sherman (2004) leiden tot een daling van de wraakgevoelens, gericht aan het adres van 
de dader, die bij een slachtoffer kunnen leven.  De inbreuk van de dader tegenover de 
moraliteit van de groep mag geen moreel excuus zijn voor het slachtoffer om hetzelfde te 
doen: ‘two wrongs don’t make a right’.  
 
Face-to-face ontmoetingen faciliteren niet alleen maximaal een veroordeling van het de-
lict door de dader maar openen voor Collins (2004) ook maximaal de deur voor het ‘hate-
the-sin-but-love-the-sinner’ re-integratie model van Braithwaite (1989).  Herstelgerichte 
face-to-face ontmoetingen zou dan ook voor Collins (2004) idealiter een oprecht excuus 
van de dader aan het slachtoffer bevatten. Een excuus van de dader aan het slachtoffer is 
het symbool van de groepssolidariteit in een herstelgerichte gebeurtenis. Voor Collins is 
er dan ook geen twijfel meer mogelijk: herstelgerichte face-to-face ontmoetingen moe-
ten wel leiden tot een succesvol interactie-ritueel. In een face-to-face ontmoeting is de 
intensiteit van de emoties hoog te noemen en aan alle karakteristieken van een interactie
-ritueel wordt meer dan voldaan. 
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Topic 3: enkele onderzoeksbevindingen in een no-
tendop 
 
De resultaten van het onderzoek van Sherman e.a. 
(2004) tonen vanuit slachtofferperspectief aan dat 
herstelgerichte face-to-face ontmoetingen als een 
succesvol interactie-ritueel kunnen worden be-
schouwd voor het herbevestigen, hernieuwen van de 
verbinding met de groepsmoraliteit. Daders geven in 
deze ontmoetingen, meer dan in de gewone straf-
rechtelijke procedure, toe dat zij hun morele verplich-
tingen ten aanzien van het slachtoffer niet nageko-
men zijn.  De face-to-face ontmoetingen slagen er ook 
in om het contact tussen dader en slachtoffer te 
‘normaliseren’ zoals wordt aangehaald in de cognitie-
ve gedragstherapie. Praten over dader- en slachtoffer-
schap, het delict, de gevolgen, etc. wordt hierdoor 
voor alle betrokkenen gemakkelijker.  
 
Het interactie-ritueel van verzoening waarin dader en 
slachtoffer participeren bij een succesvolle herstelge-
richte face-to-face ontmoeting past volgens het on-
derzoek van Sherman e.a. (2004) binnen de condities 
van Collins theorie om te kunnen spreken van een 
succesvol interactie-ritueel.  De verbroken band als 
gevolg van het delict, de bron van schaamte bij dader 
en slachtoffer, wordt getransformeerd door de emoti-
onele energie die uit de herstelgerichte face-to-face 
ontmoeting voortkomt. Het interactie-ritueel kan 
hierdoor bijdragen in het symboliseren van de inspan-
ningen van de dader tot herstel van het leed van het 
slachtoffer.  
 
Het onderzoek van Sherman e.a. (2004) stelt dat her-
stelgerichte face-to-face ontmoetingen ontegenspre-
kelijk voordelen biedt aan het slachtoffer. Al is het 
alleen al maar in het verminderen van hun kwaadheid 
naar de daders toe en het herbevestigen van hun ei-
gen verbondenheid en toewijding aan de conventio-
nele groepsmoraliteit (zoals het gehoorzamen aan of 
volgen van wet). Sherman e.a. (2004) benadrukt dat 
er in de analyses geen bewijs terug te vinden was 
waaruit af te leiden valt dat een face-to-face ontmoe-
ting negatieve effecten had op slachtoffers.  Een victi-
misering door de face-to-face ontmoeting kan vanuit 
de verscheidenheid aan samples in het onderzoek 
volgens Sherman e.a. (2004) in alle toonaarden ont-
kracht worden. 

Topic 4: Gesprokkelde reflecties 
 
Om misverstanden te vermijden: het onderzoek van 
Sherman e.a. (2004) werpt geen enkel licht op de 
plaats van face-to-face ontmoetingen versus indirecte 
bemiddelingen.  Een vergelijking tussen beide vormen 
van communicatie is voor deze onderzoekers niet 
relevant aangezien zij herstelgerichte face-to-face 
ontmoetingen om inhoudelijke redenen als enige mo-
gelijkheid zien.  Indirecte bemiddelingen hebben geen 
plaats in het inhoudelijke, conceptuele en methodolo-
gische kader van dit onderzoek. Toch biedt het onder-
zoek van Sherman e.a. (2004) enkele interessante 
topics, invalshoeken en bevindingen die het spectrum 
van het thema van deze nieuwsbrief ‘face-to-face ge-
sprekken’ kan verbreden.  
 
Het onderzoek van Sherman e.a. (2004) is een uitloper 
van het grootschalige RISE-project (‘Reintegrative 
Shaming Experiments’, gestoeld op de reintegrative 
shaming-theorie van Braithwaite), een toch wel zeer 
specifieke en uitgesproken benadering met bijhoren-
de implementatie van en kijk naar restorative justice.  
De herstelgerichte face-to-face ontmoetingen in het 
onderzoek van Sherman e.a. (2004) vindt vele aankno-
pingspunten met eerder productgerichte modellen 
van herstelrecht. Het productgerichte model is vooral 
gericht op het bereiken van de kernwaarde van 
‘herstel’, zijnde het herstellen van het leed dat ver-
oorzaakt werd door het misdrijf. De nadruk in dit mo-
del komt te liggen op het bereiken van een herstelge-
richt resultaat. Het te doorlopen traject van de dader, 
het slachtoffer zoals bijvoorbeeld in een slachtoffer-
daderbemiddeling wordt gezien als een middel, een 
methodiek om tot een bepaald doel, het resultaat, te 
komen.  De rol van de bemiddelaar vanuit deze pro-
ductgerichte vertaling is eerder deze van een gids die 
de reis heeft uitgestippeld en de eindbestemming 
voor ogen houdt.  
 
Tegenover dit productgerichte model kunnen we het 
procesgerichte model plaatsen met de nadruk op het 
procesmatig gebeuren, dat zich richt op het omgaan 
met het delict vanuit het verleden, het heden en de 
toekomst. Metaforisch gesteld: dader en slachtoffer 
vertrekken op reis, niet wetende welke de eindbe-
stemming is, noch hoe lang deze reis gaat duren noch 
of hij gaat aankomen. De bemiddelaar kan in deze 
procesgerichte vertaling gezien worden als een reis-
begeleider die dader en slachtoffer ondersteunen in 
hun reis. 
 
De rol, plaats, positie, hoedanigheid, betekenis en 
belang van de face-to-face ontmoetingen in het ver-

Effecten van face-to-face gesprekken bij slachtoffers: reflecties vanuit onderzoeksbevindingen 



 

 

                                       NIEUWSBRIEF -  N°4/08                                        25 

 
Effecten van face-to-face gesprekken bij slachtoffers: reflecties vanuit onderzoeksbevindingen 

haal van de bemiddeling kunnen we plaatsen op een continuüm met aan de ene kant 
productgerichte modellen en aan de andere kant procesgerichte modellen van restorati-
ve justice.  De face-to-face ontmoeting in een productgericht model zal bijvoorbeeld van 
een ander belang zijn dan in een procesgericht model. Zo kan de weigering van een 
slachtoffer voor een face-to-face ontmoeting de organisatie van een HERGO danig hypo-
thekeren terwijl dit bij een bemiddeling niet het geval hoeft te zijn.  In het onderzoek van 
Sherman e.a. (2004) zou van enige bemiddeling of conferentie geen sprake zijn. De rol, 
plaats, positie, hoedanigheid, betekenis en belang van de face-to-face ontmoetingen 
wordt bepaald door de zeer specifieke en uitgesproken benadering met bijhorende im-
plementatie van restorative justice in de sociale, maatschappelijke context. Spreken over 
de plaats van face-to-face ontmoetingen kan niet los gezien worden van de bredere en 
bijhorende benadering van restorative justice. Verscheidene mogelijke antwoorden en 
discussiepunten bij face-to-face ontmoetingen kunnen we plaatsen op dit continuüm 
tussen product- en procesgerichte modellen van herstelrecht. 
 
Het gaat hier niet om een artificiële discussie over een continuüm dat zich op macro-
niveau bevindt en dus de bemiddelingsorganisaties en vooral bemiddelaars overstijgt. 
Alsof dit continuüm zich boven de hoofden van bemiddelaars en zijn organisaties mani-
festeert en waarop de bemiddelaar geen positie heeft in te nemen, laat staan op te eisen.  
Niets is minder waar! De bemiddelaar bevindt zich wel degelijk op dit continuüm en 
neemt vanuit zijn eigen praxis hierop stelling in.  De positie van de bemiddelaar op dit 
continuüm van proces- tot productgerichte modellen en dus de vertaling naar rol, positie 
en betekenis van face-to-face ontmoetingen, wordt bepaald door een aantal factoren die 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar dus beïnvloeden.   
 
Ten eerste wordt de positie op dit spanningsveld bepaald door het tijdskader, de werk-
omgeving en de verwachtingen van de dader, slachtoffer en zijn omgeving. Daarnaast 
bepaalt het eigen Ik van de bemiddelaar zoals zijn achtergrond, persoonlijkheid, morali-
teit, mensvisie en maatschappijbeeld mee zijn positie op dit continuüm. Ten derde beoe-
fent de bemiddelaar zijn professionele activiteiten uit vanuit een organisatie, instelling of 
overheid met een eigen rationaliteit, missie, visie en beoogde doelstellingen (voor een 
verder uitwerking zie Claes (2008). Zo bepalen bijvoorbeeld de verwachtingen van de 
werkgever en/of de subsidiërende overheden mee de positionering van de bemiddelaar 
op dit continuüm. 
De verschillende posities die door de bemiddelaar op dit continuüm kunnen worden inge-
nomen, hebben een invloed op de betekenisverlening, positie, rol en belang aan de face-
to-face ontmoeting tussen dader en slachtoffer. 
 
Vanzelfsprekend verschillen de posities op dit continuüm tussen de bemiddelaars waar-
door er een horizontale spanning kan ontstaan tussen de bemiddelaars.   Bemiddelaars 
verhouden zich niet alleen naar elkaar toe op dit continuüm maar ook naar de eigen orga-
nisatie en andere actoren, instellingen en overheden. Hierdoor is sprake van een verticale 
spanning tussen bemiddelaars en andere actoren, organisaties, instellingen of overhe-
den.  De positie, rol, betekenis van een face-to-face ontmoeting is bijgevolg niet alleen 
onderhevig aan horizontale maar ook aan verticale positioneringen op een continuüm 
tussen proces- en productgerichte modellen van restorative justice.   
 
Kortom, een samenspraak over de positie, rol, belang en betekenis van face-to-face ont-
moetingen dient geplaatst te worden binnen het breder raamwerk van herstelrecht met 
zijn product- en procesgerichte modellen. Overwegingen, topics, resultaten en theoreti-
sche kaders die uitsluitend gelinkt kunnen worden op de uitersten van het continuüm 
zoals het onderzoek van Sherman e.a. (2004) kunnen de discussie niettemin voeden. Het 
hoeft geen verbeelding dat menig lezer de samenspraak ziet verzanden in zeer theoreti-
sche en/of filosofische gedachtegangen en mijmeringen.  Vaak alleen al op basis van mis-
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sion statements en visies van organisaties en de wijze 
waarop bemiddelaars herstelrecht omschrijven aan 
dader en slachtoffer, vinden we antwoorden over de 
positie, rol, belang en betekenis van face-to-face ont-
moetingen. 
  

Voetnoten:  

 

¹ De auteur is wetenschappelijk medewerker (FWO), Vakgroep Criminologie, Faculteit Recht en Criminologie, Vrije 

Universiteit Brussel (VUB) bart.claes@vub.ac.be.  

 

 

 

Bibliografie:  

 

Braithwaite, J.B. (1989) Crime, shame and reintegration. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Claes, B. (2005) „Slachtofferbemiddeling: het doel heiligt de bemiddeling‟, Nieuwsbrief Suggnomè, jrg. 7, nr.4, 8-11. 

 

Claes, B. (2008) „Cijfers en letters: een wereld van verschil! Een verkenning van mogelijke spanningsvelden bij de norme-

ring van bemiddeling”, Panopticon, nr. 3, 52-56. 

 

Collins, R. (2004) Interaction ritual chains. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 

 

Daems, T. (2005) „Heling als doel van slachtoffer-daderbemiddeling‟, Nieuwsbrief Suggnomè, jrg. 7, nr.4, 3-8. 

 

Foa, E.B. en Meadows, E.A (1997) „Psychological treatments for posttraumatic stress disorder: A critical review‟. Ameri-

can Review of Psychology 48, 449-480. 

 

Hayes, H. (2007) „Reoffending and restorative justice‟ in G. Johnstone en D.W. Van Ness (eds.) Handbook of Restorative 

Justice, Cullomptom: Willan Publishing, 426-446. 

 

McCold, P. en Wachtel, B. (1998) Restorative Policing Experiment: The Bethlehem Pannsylvania Police Family Group Conferenc-

ing Project, Pipersville: Pipers press. 

 

McGarrell, E., Olivares, K., Crawford, K. en Kroovand, N. (2000) Returning Justice to the Community: The Indianapolis Re-

storative Justice Experiment, Indianapolis: Hudson Institute. 

 

Rothbaum, B.O. en Foa, E.A (1999) „Exposure Therapy for PTSD‟. PTSD Research Quarterly, The National Centre for Post

-traumatic Stress Disorder, White River Junction Vt, vol 10, 2:1-8. 

 

Sherman, L.W., Barnes, G., Strang, H., Woods, D., Inkpen, N., Bennett, S. en Angel, C.M. (2004) „Effects of face-to-face 

restorative justice on victims of crime in four randomized, controlled trials‟. Journal of Experimental Criminology 1:367-395. 

  

Strang, H. (2002) Repair or revenge: Victims and restorative justice. Oxford: Oxford University Press, 99. 

 

Strang, H., Sherman, L.W., Inkpen, N., Newbury-Birch, D., Bennett, S., Angel, C.M. en Woods, D.J. (2006) „Victim 

Evaluations of Face-to-Face Restorative Justice Conferences: A Quasi-Experimental Analysis‟. Journal of Social Issues 62

(2): 281-306. 

Effecten van face-to-face gesprekken bij slachtoffers: reflecties vanuit onderzoeksbevindingen 

mailto:bart.claes@vub.ac.be


 

 

                                       NIEUWSBRIEF -  N°4/08                                        27 

 
 

Vicky De Mesmaecker, doctorandus aan het Leuvens 
Instituut voor Criminologie, K.U.Leuven, leidt het debat 
in en introduceert in dit kader het concept ‘procedurele 
rechtvaardigheid’. Uitgangspunt is dat het oordeel over 
de rechtvaardigheid van een rechterlijk vonnis in grote 
mate afhangt van de procedure die tot het vonnis heeft 
geleid en ook, maar in mindere mate, van het vonnis 
zelf. Of een procedure al dan niet als rechtvaardig 
wordt gepercipieerd door de individuele burger hangt 
ondermeer af van de mate waarin men controle heeft 
op het procesverloop, en invloed en controle heeft op 
de rechterlijke beslissing. Verder is ook de mate waarin 
men de kans krijgt om actief te participeren bepalend 
alsook enkele ‘relationele’ factoren zoals een respect-
volle, objectieve en neutrale behandeling van de zaak. 
Ook de rechterlijke uitspraak zelf blijft weliswaar be-
langrijk doch in samenhang met de andere factoren.   
 
Vicky De Mesmaecker licht vervolgens de onderzoeksre-
sultaten toe m.b.t.  de vraag of de invoering van de 
‘Victim Impact Statements’ in voornamelijk Angelsaksi-
sche landen van invloed  is op de mate waarin  
‘slachtoffers’ de procedure als rechtvaardig percipiëren. 
De strafprocedure in de Angelsaksische landen verloopt 
in twee onderscheiden fasen: met name de fase waarin 
de schuldvraag wordt behandeld en vervolgens de fase 
van de straftoemeting. De ‘Victim Impact Statements’ 
als instrument voor participatie van slachtoffers aan de 
gerechtelijke procedure, situeren zich in de fase van de 
straftoemeting en zijn bedoeld niet om slachtoffers mee 
te laten beslissen over de straftoemeting maar wel om 
hen de mogelijkheid te geven de gerechtelijke instanties 
en de dader te informeren over de schade en het leed 
dat zij ondervonden ten gevolge van het misdrijf. Dit 
gebeurt hoofdzakelijk via een schriftelijke verklaring 
waartoe op verschillende plaatsen ook gestandaardi-
seerde formulieren worden ter beschikking gesteld. In 
sommige landen wordt deze verklaring opgemaakt door 
de slachtoffers zelf, in andere landen door de autoritei-
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ten op basis van een gesprek met het slachtoffer. De 
inhoud van de schriftelijke verklaring betreft de gevol-
gen van het misdrijf voor het slachtoffer en dit zowel op 
fysiek, psychologisch, sociaal en materieel vlak. In som-
mige Amerikaanse staten kunnen  slachtoffers via deze 
verklaring ook hun mening geven over de ‘straf’ die zij 
wenselijk achten voor de dader.  
Onderzoek naar de impact van de ‘Victim Impact state-
ments’ op de efficiëntie en kwaliteit van de strafrechts-
pleging  geeft tot dusver geen eenduidig beeld van mo-
gelijke positieve of negatieve effecten. M.b.t. de opge-
legde vonnissen zouden de VIS geen effect hebben op 
de lengte van de straffen, de strengheid van de bestraf-
fing noch op  het aantal gevangenisstraffen. Verklaring 
hiervoor zou te vinden zijn in het feit dat de rechters 
doorheen hun ervaring wel weten wat een misdrijf aan 
gevolgen kan hebben  voor het slachtoffer en hiermee 
reeds vóór de invoering van de VIS rekening hielden in 
hun besluitvorming. Verder blijkt uit het merendeel van 
de onderzoeken dat de VIS weinig of geen effect heb-
ben op de tevredenheid van slachtoffers zij het dat zij 
het wel appreciëren de mogelijkheid te krijgen een ver-
klaring in te dienen. Bij de verdere toetsing aan de ver-
schillende aspecten van ‘de procedurele rechtvaardi-
gheid’ concludeert men voorzichtig dat de VIS mogelijk 
tekort schieten op het vlak van ‘participatie’. De keuze 
voor het slachtoffer m.b.t. wat zij in het debat wensen 
in te brengen is beperkt zeker daar waar gewerkt wordt 
met gestandaardiseerde formulieren. 
Wanneer we de ‘VIS’ toetsen aan de ideaaltypen van de 
strafrechtspleging zoals beschreven door Dr. An Raes 
dan zijn deze volgens Vicky De Mesmaecker zeker in te 
passen in het ‘relationele rechtsdenken’. Een ‘VIS’ komt 
immers tegemoet aan het ‘hoorrecht’ van slachtoffers. 
‘VIS’ zijn dan weer niet in te passen in het ‘herstelrecht’ 
daar het een eenzijdige communicatie betreft en niet 
een communicatie tussen partijen. Tenslotte gaat de 
‘communicatieve strafbenadering’ verder dan de ‘VIS’ in 
die zin dat in deze benadering zowel dader, als slachtof-
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fer als gemeenschap een actieve beslissende inbreng 
hebben.  
 
Vervolgens wordt via discussie de bemiddelingsprak-
tijk getoetst aan het concept ‘procedurele rechtva-
ardigheid’.  
Voorafgaandelijk wordt opgemerkt dat de bemidde-
lingspraktijk zoals in België geconcipieerd, zich niet 
beperkt tot het faciliteren van een communicatiepro-
ces tussen slachtoffer en dader maar ook de verhou-
ding slachtoffer – dader - samenleving in het vizier 
brengt. Zodoende lijkt men de bemiddelingspraktijk 
eerder thuis te brengen onder het ideaaltype van de 
‘communicatieve strafbenadering’ en in veel mindere 
mate onder het ‘herstelrecht’ zoals beschreven door 
Dr. An Raes. 
 
Uit de discussie komen samengevat volgende beden-
kingen naar boven. 
Wanneer we kijken naar de verschillende aspecten die 
bepalen of een procedure al dan niet als rechtvaardig 
wordt gepercipieerd (zoals uit onderzoek Vicky blijkt), 
dan kunnen we stellen dat de bemiddelingsprocedure 
op zich goed scoort. Partijen hebben een zekere con-
trole over het bemiddelingsproces en de uitkomst, zij 
het dat zij in deze afhankelijk zijn van de andere partij. 
Bovendien krijgen zij de kans een actieve inbreng te 
doen waarbij zij zelf bepalen waarover zij al dan niet 
willen communiceren. Tenslotte worden partijen ac-
tief en met respect beluisterd en is neutraliteit één 
van de belangrijke werkingsprincipes in het kader van 
een bemiddelingsproces.  
Wanneer wij echter de bemiddelingsprocedure in 
verhouding zien tot de strafrechtelijke procedure en 
tot de uitkomst van de strafrechtelijke procedure, dan 
kan zeker niet gesteld worden dat partijen via de be-
middelingsprocedure controle krijgen over het resul-
taat van de strafprocedure. Vraag blijft of het wense-
lijk is dat partijen controle krijgen over het resultaat 
van een strafrechtelijke procedure. Zijn partijen niet 
veeleer gebaat bij een erkenning vanwege de rechter 
voor de inspanning die zij in het kader van een bemid-
delingsproces hebben geleverd? De rechter zou in de 
formulering van de eindbeslissing expliciet kunnen 
verwijzen naar de bemiddelingsprocedure en het re-
sultaat daarvan. Voor bemiddelaars is het vooralsnog 
onduidelijk in welke mate dit ook gebeurt en rechters 
in hun eindbeslissing ook effectief het bemiddelings-
resultaat in overweging nemen. In die zin wordt ge-
pleit voor sensibiliserende initiatieven t.a.v. de zitten-
de magistratuur. 
Verder wordt opgemerkt dat de bemiddelaar toch een 
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groot aandeel opneemt in het kader van de redactie 
van een overeenkomst en zodoende toch een invloed 
heeft op de inhoud van de overeenkomst, met de 
vraag of de bemiddelaar zich in deze laat beïnvloeden 
door de verwachtingen vanwege de justitiële actoren 
dan wel de verwachtingen van betrokken partijen laat 
primeren. In die gevallen waarin partijen zelf de pen 
ter hand nemen kan dit aanleiding geven tot een gro-
tere tevredenheid.  
 
Een boeiende discussie die zeker nog zal worden ver-
volgd… 
 

Voetnoten:  
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Na een korte voorstelling van de aanwezigen, stellen 
ook de drie inleiders zich voor. Mevrouw Kris Stas, me-
dewerker van het steunpunt Algemeen Welzijnswerk en 
docent, houdt  zich onder andere bezig met de onder-
steuning binnen de Jeugdzorg vanuit het deontologi-
sche kader. Dokter Rudy Verelst is forensisch psychiater 
aan het UZ in Leuven.  Derde spreker is Meester Walter 
Van Steenbrugge, advocaat. 
 

Kris Stas verheugt zich over het feit dat de deontologi-
sche kant van de zaak vandaag ook geagendeerd staat. 
Haar ervaringen leren haar dat bemiddeling met daders 
met een psychische stoornis vaak hetzij te vroeg, hetzij 
te laat komt. Ze wenst onmiddellijk al een randbeden-
king te plaatsen: wordt dit hangijzer niet vooral vanuit 
daderperspectief beargumenteerd, en dreigt zo de 
slachtofferkant niet op de achtergrond te geraken? Be-
middelen met daders die een psychische stoornis heb-
ben: gewoon doen? Het antwoord is normaalgesproken 
“ja”, mits aan de voorwaarden om zinvol te bemiddelen 
voldaan wordt, aldus Kris. Maar ze wenst hier nog een 
2de vraag aan te koppelen: “Is het ook vanuit moreel 
oogpunt verantwoord om tot een bemiddeling over te 
gaan?” Bemiddeling roept immers altijd verwachtingen 
op bij de partijen, soms onuitgesproken. Dreigt bemid-
deling in zulke dossiers geen valse verwachtingen op te 
roepen, verwachtingen die soms onmogelijk vervuld 
kunnen worden? 
 

Vanuit de hulpverlening gaat men in zulke dossiers spe-
cifiek te werk, en hanteert men de integriteitsprocedu-
re. 
Als er een vermoeden is van een psychische stoornis 

(bij een dader), zoekt men eerst ruggespraak bij 
zijn collega’s. Ondanks een intuïtief aanvoelen 
rond de capaciteit tot bemiddeling, een aanvoelen 
waarover vele bemiddelaars ongetwijfeld zullen 
beschikken, pleit men er toch voor om de toets te 
maken bij specialisten (beroep doen op je net-
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Bemiddelen met daders met een psychische stoornis: gewoon doen? 

 

Kwinten WOUTERS ¹ 

werk). In die zin wordt de (eventuele) bemiddeling 
zuiver gehouden. 

Een tweede vraag die de bemiddelaar zich hierbij moet 
stellen, is of het mogelijk is om dit vermoeden be-
spreekbaar te maken met de dader zelf (tenzij er 
grondige redenen zijn van niet). Het is belangrijk 
de driehoeksverhouding tussen bemiddelaar, da-
der en behandelende verzorger steeds te bewaren. 
Kris pleit voor overleg hieraangaande in aanwezig-
heid van partij én behandelaar. Moest de dader 
hierbij weerstand hebben en weigeren, denkt Kris 
Stas dat men stuit op de grenzen van bemiddeling. 
Deontologie in haar strikte vertaling betekent im-
mers “ doen wat je zegt”. 

Als de bemiddeling is opgestart, is de vraag ook welke 
informatie omtrent de psychische stoornis, terug-
gekoppeld kan worden naar het slachtoffer. In de 
deontologische code staat dat je dit met de dader 
dient te bespreken. De bemiddelaar filtert best ook 
al één en ander op voorhand. Zo is het logisch dat 
je enkel de relevante informatie naar het slachtof-
fer overbrengt. De privacy van de dader moet niet 
te grabbel gegooid worden. Al kan het soms ook 
goed zijn dat een slachtoffer er wel weet van 
heeft: zo krijgt bv. een brandstichting misschien 
een andere betekenis als het slachtoffer op de 
hoogte is dat de dader pyromanie heeft. 

Bij geïnterneerden stelt zich het probleem dat de be-
middelingsvraag gesteld wordt aan het behande-
lende team. Daarom is er weinig controle op de 
oprechtheid ervan.  Daarnaast dienen structurele 
samenwerkingsvormen aangegaan te worden met 
de sector van geestelijke gezondheidzorg. 

 

Kris Stas vat samen dat voor haar een psychische stoor-
nis geen excuus is om niet te bemiddelen, tenzij er zeer 
grote tegenargumenten zijn. Anderzijds kan ook niet 
zomaar informatie te grabbel worden gegooid. Je dient 
steeds transparant respectvol te handelen. Hiertoe 
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dient  de bemiddelaar omringd te zijn door een team 
van specialisten, die de nodige knowhow kunnen leve-
ren. Belangrijk is dat je deontologisch correct blijft: 
transparantie is belangrijk.  
 

Rudy Verelst wil de methoden van bemiddeling vanuit 
psychiatrisch standpunt even onder de loupe nemen. 
Een opzet van bemiddeling is onder meer dat het de 
empathie van de dader naar het slachtoffer wil bevor-
deren. Maar dokter Verhelst geeft hierbij aan dat dit 
niet noodzakelijk via een bemiddeling hoeft te gebeu-
ren. Bovendien is het creëren van empathie niet evi-
dent. Bij sommige daders, vaak getekend door een 
grote psychische instabiliteit, ontbreekt die gewoon.  
 

Ook stelt hij de vraag of een direct contact wel nood-
zakelijk is vanuit dat oogpunt. Het slachtoffer is vaak 
ook op zoek naar informatie. Volstaat vanuit dit oog-
punt enkel de gegeven info over de psychische aan-
doening dan niet? Want, zo waarschuwt dokter Ver-
helst, een face-to-face gesprek kan ook zeer negatieve 
effecten genereren. Langs daderkant bestaat de kans 
dat een gezamenlijk gesprek extra beschadiging toe-
brengt aan de psychische stoornis. Ook is de kans niet 
gering dat de verwachte of gehoopte empathie naar 
het slachtoffer er niet komt, hetgeen ongetwijfeld ook 
een negatieve invloed op het slachtoffer heeft. Uit zijn 
ervaringen weet dokter Verhelst dat daders er vaak 
een grote weerstand tegen hebben: het is emotioneel 
een grote confrontatie, die daarom vaak niet door-
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leefd gebeurt. 
 

Rudy Verhelst besluit zijn uiteenzetting dat hij het heil 
van bemiddeling vooral ziet binnen het bijbrengen 
van slachtofferempathie. Evenwel, dat leerproces 
hoeft niet noodzakelijkerwijs via bemiddeling gebeu-
ren. Binnen de psychiatrische hulpverlening zijn hier-
voor nog andere methodieken voorhanden. Hij geeft 
ook aan dat slachtofferempathie vaak slechts bijge-
bracht kan worden aan een deel van de daders met 
een psychische stoornis. Voor een groot deel van de 
populatie beschouwt hij daarom bemiddeling als niet 
realistisch. 
 

Meester Walter Van Steenbrugge leert uit zijn erva-
ringen dat er bij het slachtoffer vaak veel nood is aan 
informatie over de geestestoestand van de dader. 
Ofschoon de problematiek vaak ernstig is, wordt de 
aandoening van de daders zelden accuraat behan-
deld. Hij wil er dan ook voor pleiten om de medische 
wereld meer en beter te betrekken bij het strafrechte-
lijk discours. Bemiddeling kan hier een duidende rol 
opnemen ten aanzien van slachtoffers.  
Hij stelt ook het probleem aan de kaak dat het, door 
de financiële problemen van de daders, vaak pro-deo 
advocaten zijn die de verdediging op zich nemen. De-
ze beschikken zelden over voldoende technische spe-
cialisatie aangaande het statuut van de geïnterneer-
den,  hetgeen bijzonder ingewikkelde materie is.  
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In het daaropvolgend debat wordt door mensen uit 
een forensische unit aangegeven dat hun bemidde-
lingservaringen met daders met een psychische stoor-
nis uiterst zeldzaam zijn. Er is niet alleen de weerstand 
van de dader zelf, ook de omringende therapeuten 
zijn niet echt happig om het slachtoffer binnen de 
behandeling te introduceren en zo voor nog een extra 
prikkel te zorgen. Afhankelijk van de soort aandoe-
ning, kan een gezamenlijk gesprek soms wel een the-
rapeutische waarde hebben, maar die is dus relatief.  
 

De vraag die een bemiddelaar stelt is of er binnen de 
driehoeksverhouding dader-hulpverlening- bemidde-
laar een ruimte is om samen  te ontdekken wat de 
plaats van het slachtoffer kan zijn. Want hoewel de 
kans op secundaire victimisering uiteraard bestaat, 
leert de ervaring dat bemiddeling ook heel gunstige 
effecten kan hebben voor het slachtoffer. Mensen uit 
de hulpverlening geven aan dat die bereidheid er ze-
ker is binnen de psychiatrische sector: de bemiddelaar 
mag geen vreemde zijn. Echter is er nog werk aan de 
winkel om bemiddeling in de sector van geestelijke 
gezondheidszorg beter bekend te maken. 
 

Uit een voorgelegde casus blijkt dat bemiddelaars het 
noodzakelijk vinden dat er structureel overleg komt 
tussen de psychosociale dienst van de gevangenis en 
de bemiddelingsdienst. Want soms komt men tot de 
patstelling dat ze een bemiddeling willen opstarten 
maar dat het zorgcircuit deze afblokt. Blijft natuurlijk 
nog de vraag wie de knoop kan doorhakken om wel of 
niet tot bemiddeling over te gaan. Uitklaren van de 
samenwerking om situaties als deze te vermijden kan 
hierbij soelaas brengen. Iemand heeft hierbij echter 
nog een pittige bedenking: het zorgcircuit geeft info 
aan de bemiddelaar, maar krijgt er weinig voor in de 
plaats.  
 

Ofschoon ze bemiddeling een warm hart toedraagt, 
haalde iemand een negatieve, ja zelfs pijnlijke erva-
ring aan, die voortvloeide uit een bemiddeling met 
een psychisch gestoorde dader. Maar zelfs in dat ge-
val kan het toch nog zinvol geweest zijn, repliceerde 
iemand. Alles hangt hierbij af van de agenda van het 
slachtoffer en hoe gepast de bemiddelaar die desge-
vallend kan nuanceren. Iemand anders gaf aan dat de 
principes van bemiddeling onder druk kwamen te 
staan toen de PSD in één van haar dossiers enkel het 
fiat tot bemiddeling gaf als ook zij erbij betrokken kon 
worden.   
 

Als de daders niet zorgvuldig omkaderd worden door 
een PSD wordt het nog moeilijker: bemiddelaars be-

schikken immers niet steeds over voldoende info om 
over te gaan tot bemiddeling. Ze kunnen enkel terug-
vallen op hun intuïtief aanvoelen en signalen probe-
ren op te pikken die bemiddeling eventueel onmoge-
lijk maken. Iemand vanuit de PSD wenst dit te proble-
matiseren: hij denkt dat het geen goede zaak is dat 
bemiddelaars dit louter op hun gevoel aanpakken. 
Internationaal onderzoek heeft uitgewezen dat dit 
zogenaamde buikgevoel onder hulpverleners in vele 
gevallen niet overeenkomt met de harde feiten. Hij 
beschouwt de bemiddelaar eerder als een naïeve 
cowboy die in zijn goede bedoelingen, het dorp van 
de psychiatrische dader al schietend door elkaar 
schudt, zonder kennis van de noodzakelijke diagnos-
tiek, om wat later weer aan de einder te verdwijnen. 
Ofschoon het inderdaad nog lang geen uitgeklaarde 
zaak is wat de taak van de bemiddelaar qua nazorg 
zou kunnen inhouden, pleit hij er dan ook resoluut 
voor om bemiddeling in te schrijven in het zorgcircuit.  
 

 

Voetnoot:  

 

¹ De verslaggever is administratief medewerker van Suggno-
mè vzw - Forum voor herstelrecht en bemiddeling .   
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Nieuws uit de sector 

1 
Slachtoffer in beeld in detentie 
 
 
 

 
SIB in detentie is ontstaan als deelproject binnen het 
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en werd er sedert 
2001 door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerd. 
In het voorjaar 2008 heeft de administratie van Wel-
zijn een overeenkomst gesloten met De Rode Antra-
ciet voor 3 jaar om het cursuswerk voor gedetineer-
den verder te zetten en uit te breiden in de gevange-
nissen van Vlaanderen. We hebben het programma 
opgefrist en aangepast waar nodig. 
De keuze voor de Rode Antraciet als partner is niet 
toevallig: deze organisatie  heeft immers een gespeci-
aliseerd cursusaanbod van persoonsgerichte cursus-
sen voor gedetineerden. In dit cursuswerk zitten ook 
al heel wat herstelgerichte accenten, die een soort 
brugfunctie vormen naar het intensieve en hoog-
drempeliger cursuswerk van SIB. 
 
Herstelgericht wil binnen dit project zeggen: aanzet-
ten tot reflectie over de gevolgen van de feiten en 
hierbij de partijen: dader, slachtoffer en hun omge-
ving, de maatschappij en de betekenisvolle anderen 
betrekken.  
De vorming wordt gratis aangeboden aan de gevange-
nissen die hun aanvraag indienen. Dit werkingsjaar 
(sinds juli) ging reeds een cursus door in Hoogstraten, 
Hasselt (vrouwenafdeling) en Oudenaarde. De cursus-
sen in Leuven Hulp en Gent gaan in november en de-
cember door. Voor het voorjaar hebben zich al nieu-
we gevangenissen aangemeld. 
 
We zijn hiervoor met 4 halftijdse medewerkers: 2 
criminologen, Katrien Mestdagh en Sabine De Bock 
(coördineert), een psycholoog, Joris Bruyninckx en 
een sociaal-pedagoge, Katrien Vergauwen.  
Het programma duurt ongeveer 45 uren, gespreid 
over een 6-tal weken. De hoofddoelstellingen zijn: 
kennis en inzicht over gevolgen van misdrijven voor 
slachtoffers vergroten, inlevingsvermogen van daders 
versterken naar slachtoffers toe en verantwoordelijk-
heid scherper stellen en verruimen. 
 
In dat laatste luik nodigen we een bemiddelaar van 
Suggnomè uit als gastspreker. Dit is een gelegenheid 
voor de cursusdeelnemers om hun concrete vragen te 

stellen of om te luisteren naar de mogelijkheden van 
een dader-slachtoffer bemiddeling. We merken dat 
dit een onderdeel is waar de cursisten echt iets aan 
hebben: een aantal wil nadien zelfs stappen zetten 
naar een bemiddeling of gebruik maken van het Her-
stelfonds. Of men kan zich beter voorstellen waarom 
in een concreet geval een bemiddeling (nog) niet kon 
doorgaan. 
 
Een ander aspect van mogelijke samenwerking kan 
zijn dat de bemiddelaar een slachtoffer contacteert 
dat wil komen getuigen in de cursus SIB. Mensen die 
een geslaagde bemiddeling achter de rug hebben 
staan meer open voor een dergelijk engagement. Wij 
hebben tot nu tot trouwens alleen maar positieve 
ervaringen met slachtoffergetuigenissen: de respect-
volle en menselijke sfeer tijdens deze ontmoetingen 
maakt indruk en blijft nog lang nazinderen. Dergelijke 
mensen vinden is  niet evident, maar zeker geen 
‘mission impossible’. 
 
In de toekomst zien we nog een meer structurele sa-
menwerking als interessante piste, omdat ons aanbod 
erg goed bij elkaar aansluit. 
Het team SIB heeft een kantoorruimte bij De Rode 
Antraciet: Stationsstraat, 71 te 3018 Wijgmaal, 
016/20 85 10. Meer informatie is in onze voorstel-
lingstekst te vinden op de website: 
www.derodeantraciet.be 
 
 
 

2 
 Structurele verankering van herstelgerichte 
detentie binnen het Directoraat-generaal 
EPI via de attachés operationele ondersteu-
ning management justitie 

 
Naar aanleiding van het statutair examen ‘attaché 
herstelgerichte detentie’ begonnen de betreffende 
attachés op 1 juni 2008 hun stage. Kort nadien maak-
ten zij de overstap naar de functie van attaché opera-
tionele ondersteuning management justitie. Deze 
ontwikkeling betekent het einde van de projectfase 
van herstelgerichte detentie. Het betekent echter niet 
dat voortaan niet meer rond herstel gewerkt zal wor-
den in de Belgische gevangenissen. Integendeel, het 
feit dat het project ten einde loopt impliceert dat nu - 
meer nog dan vroeger - werk gemaakt wordt van de 

http://www.derodeantraciet.be/
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structurele verankering van herstelgerichte detentie 
binnen het Directoraat-generaal EPI. 
 
Hiertoe werd per gevangenis één verantwoordelijke 
voor herstel aangeduid. Deze persoon is verantwoorde-
lijk voor de voortzetting en de structurele verankering 
van herstelgerichte detentie in de gevangenis en dit in 
al zijn aspecten. Hij is tevens contactpersoon voor alle 
zaken met betrekking tot herstel, zowel voor het perso-
neel van de gevangenis en de diensten van de centrale 
administratie als voor de verschillende externe part-
ners. In principe is deze verantwoordelijke/
contactpersoon de attaché operationele ondersteuning 
management justitie. 
 
 
Algemene opdracht van de attaché operationele on-
dersteuning management justitie 
 
De attachés operationele ondersteuning management 
justitie hebben een ondersteunende rol ten aanzien van 
de diverse aspecten van het management van een ge-
vangenis: P&O, vorming, herstel, financieel en logistiek 
beheer, enz. De voorbereiding van beslissingen die door 
de directie dienen te worden genomen, maakt deel uit 
van hun opdracht. Indien de betrokkenen dit wensen, 
kunnen zij ook directiediensten doen.  
 
De evolutie van attaché herstelgerichte detentie naar 
attaché operationele ondersteuning management justi-
tie kan beschouwd worden als de veruitwendiging van 
een beleidsvisie waarbij gestreefd wordt naar een maxi-
male integratie van de attachés in de lokale directie-
teams van de gevangenissen. Hierbij werd de start van 
de stages van de attachés herstelgerichte detentie als 
een geschikt moment beschouwd om te starten met de 
oprichting van een pool van attachés zonder nog een 
‘eerder rigide’ onderscheid te maken tussen de speciali-
saties herstel, P&O, vorming, financieel en logistiek be-
heer,... De oprichting van een pool van attachés zonder 
onderscheid naar specialisatie beoogt vooral een grote-
re flexibiliteit met betrekking tot de verschillende bin-
nen een directieteam op te nemen rollen.  
 
 
Voortzetting van herstelgericht werken op lokaal, regi-
onaal en federaal niveau 
 
De directeur-generaal wenst te benadrukken dat her-
stelgericht werken binnen de gevangenissen absoluut 
verder gecontinueerd wordt. Het is louter de projectfa-
se die op dit moment ten einde loopt en het komt er de 
komende maanden en jaren op aan de bestaande ver-
worvenheden zo goed mogelijk definitief te verankeren 
in onze organisatie.  

 
► Zowel in de missie van het DG EPI als in het mana-
gementplan van de directeur-generaal neemt herstel-
gerichte detentie een belangrijke plaats in. De herstel-
gerichte projecten en organisatiedoelstellingen opge-
nomen in het managementplan worden uiteraard 
verder uitgevoerd. Voor de attaché verantwoordelijk 
voor herstel betekent dit concreet dat hij instaat voor 
de coördinatie van deze initiatieven op lokaal niveau, 
niet noodzakelijk voor alle operationele taken in dit 
verband. 
 
► Ook in de operationele plannen van de gevangenis-
sen dient herstelgerichte detentie in de verschillende 
doelen te worden geïntegreerd. Dit instrument biedt 
tal van mogelijkheden om de detentie blijvend te ori-
ënteren in de richting van herstel. 
 
► Verder wordt aan de directies gevraagd om erover 
te waken dat minimum volgende herstelgerichte acti-
viteiten/procedures worden voorzien in de gevange-
nis, m.a.w. een minimum basispakket dat gegaran-
deerd dient te worden: 
 

 basisinformatieverstrekking (onthaal, 
infosessies, brochures, enz.) m.b.t. het 
herstelgericht aanbod (slachtoffer-
daderbemiddeling, burgerlijke partij, 
enz.) 

 onthaalprocedure voor slachtoffers (die 
de gevangenis binnenkomen in het ka-
der van een bemiddelingsgesprek, de 
strafuitvoeringsrechtbank, enz.) 

 2 herstelgerichte activiteiten per jaar 
voor de doelgroep van gedetineerden 
(gesprekscyclus, cursus ‘Slachtoffer in 
Beeld’, enz.) 

 1 herstelgerichte activiteit of project per 
jaar voor slachtoffers en/of burgers 

 
In de praktijk zal het voornamelijk de attaché verant-
woordelijk voor herstel zijn die dit coördineert en er-
voor zorgt dat dit minimum aanbod ook effectief ge-
realiseerd wordt.  
 
►Het specifiek budget voor herstelgerichte detentie 
blijft behouden. De continuïteit van de herstelgerichte 
activiteiten op budgettair vlak wordt hiermee veilig 
gesteld. 
 
► Herstelgerichte detentie blijft deel uitmaken van 
de (basis)opleiding van penitentiair beambten en niet-
geüniformeerd personeel.  
 
► De functie van coördinator herstelgerichte detentie 
(1 voor Vlaanderen en 1 voor Wallonië) blijft behou-
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den. De coördinatoren blijven verantwoordelijk voor 
de coördinatie van de herstelgerichte projecten op 
regionaal en federaal niveau. Naar analogie met de 
beweging op het lokale niveau van de gevangenissen - 
cfr. de integratie van de attachés in de lokale directie-
teams - worden de coördinatoren nog verder geïnte-
greerd in de regionale directies. 
 
Een aantal van de genoemde initiatieven zal van nabij 
opgevolgd worden via de bezoeken van de directeur-
generaal en de regionaal directeur aan de gevangenis-
sen alsook via monitoring van de operationele plan-
nen door de dienst Program Management Office. Op 
deze manier wordt de structurele inbedding van her-
stelgerichte detentie binnen het DG EPI maximaal 
gegarandeerd. 
 
 
Mies Beckers 
Coördinator herstelgerichte detentie – Regionale di-
rectie Noord 
Directoraat-generaal EPI – FOD Justitie 
 
 
 

3 
 Uitbreiding strategisch plan hulp– en 
dienstverlening aan gedetineerden 
 
 

 
In een persmededeling op 18 maart 2008 liet Vlaams 
minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
Vanackere optekenen dat er een uitbreiding kwam 
van het Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan 
gedetineerden. Sinds dit najaar is die uitbreiding in 
voege en worden alle Vlaamse gevangenissen mee 
opgenomen in dit plan. Men is destijds gestart in 2002 
in de Noorderkempen en Antwerpen, in 2003 kwam 
Brugge er bij, in 2006 werden zij vervoegd door Has-
selt en in 2007 door Gent. Sinds dit najaar kunnen ook 
de gevangenissen van Ieper, Ruiselede, Dendermon-
de, Oudenaarde, Mechelen, Sint-Gillis, Leuven Hulp 
en Leuven Centraal spreken over de implementatie 
van het Strategisch Plan.  
 

De hulp- en dienstverlening aan individuen, 
ook aan gedetineerden, is een Vlaamse bevoegdheid. 
Een belangrijk uitgangspunt van het ‘Strategisch Plan 
Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden’ is dat 
een gedetineerde (tijdelijk) van zijn vrijheid beroofd 
is, maar nog beroep moet kunnen doen op alle ande-
re rechten. Dit betekent recht op onderwijs, sport, 

ontspanning, cultuur, tewerkstelling, gezondheids-
zorg, etc. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat er 
geen categoriaal aanbod voor gedetineerden moet 
gecreëerd worden, maar dat bestaande organisaties 
van buiten aangespoord worden om hun aanbod bin-
nen de muren te brengen.  

Laat er geen twijfel over bestaan dat dit een 
ambitieus plan is! Dit blijkt ook uit de missie die de 
Vlaamse Gemeenschap voorop stelt en waarin zij zegt 
“het recht van alle gedetineerden en hun directe soci-
ale omgeving op een integrale en kwaliteitsvolle hulp- 
en dienstverlening te waarborgen zodat ook zij zich 
harmonisch en volwaardig kunnen ontplooien in de 
samenleving”. 
 

Om dit in de praktijk te brengen, zijn er 3 
sleutelfuncties gecreëerd en dit op 3 niveaus, nl. op 
beleids-, op organisatorisch- en op cliëntniveau.  

Op het beleidsniveau situeert zich de Beleids-
medewerker. Dit is een ambtenaar van het Ministerie 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, meer bepaald van 
de Afdeling Welzijn & Samenleving. De Beleidsmede-
werkers leiden, samen met de gevangenisdirectie en 
de verantwoordelijken van de hulp- en dienstverle-
ningsorganisaties, het geheel aan hulp- en dienstver-
lening in goede banen. Ze zijn verantwoordelijk voor 
een aanbod afgestemd op de noden en behoeften van 
gedetineerden, afgestemd op de verschillende organi-
saties die in de gevangenis een aanbod doen, en afge-
stemd op de lokale gevangeniscontext. De Beleidsme-
dewerkers bewaken en bevorderen de kwaliteit van 
het aanbod en zijn aanspreekpunt voor dit aanbod. 
 De Organisatie-Ondersteuner werkt op het 
praktisch-organisatorische niveau. Zij zorgen ervoor 
dat de hulp- en dienstverleners goed hun werk kun-
nen doen. Dit kan gaan van heel praktische zaken 
(reserveren van een lokaal, voorzien van een beamer, 
deelnemerslijsten, …) tot het signaleren van hiaten in 
het aanbod en op zoek gaan naar een alternatief hier-
voor. Hiertoe werkt hij/zij nauw samen met de Be-
leidsmedewerker. De “OO’er” is een werknemer van 
Justitieel Welzijnswerk (CAW). 
 Tot slot zijn er de Trajectbegeleiders die ge-
detineerden individueel gaan zien. Zij wijzen gedeti-
neerden de weg doorheen de waaier aan hulp- en 
dienstverlening tijdens en na de detentie en motive-
ren gedetineerden om aan hun persoonlijke situatie 
te werken. Zij spelen een belangrijke rol in de detectie 
van noden en behoeften. Ook zij zijn werknemers van 
Justitieel Welzijnswerk (CAW). 

Daarnaast zijn er nog een aantal andere be-
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Wil je ook vanuit jouw job in het veld van her-

stelrecht en  

herstelbemiddeling iets meedelen  

of ter discussie stellen, dan kan dat in onze ru-

briek ’Nieuws uit de sector’ . (max. 2 p) 

Interesse? Stuur een mailtje naar: 

An.marchal@suggnome.be  

langrijke evoluties die momenteel plaats vinden. Zo is 
het Volwassenenonderwijs geherstructureerd in Con-
sortia en is er per Consortium waar een gevangenis op 
het grondgebied ligt een Onderwijscoördinator aange-
steld om het Onderwijs aan gedetineerden in goede 
banen te leiden. 

Ook De Rode Antraciet heeft extra geïnves-
teerd en dit in Sportfunctionarissen die het sportaanbod 
in de Vlaamse gevangenissen mee gaan ondersteunen. 

En ook het CGG zal binnenkort een of meerde-
re therapeuten in de gevangenissen aan het werk zet-
ten.  

 
Zo is er momenteel heel wat aan de gang en 

zijn er heel wat domeinen in beweging. Hierbij mogen 
we zeker niet vergeten dat een groot aantal gevangenis-
sen reeds voordien met het aanbod aan hulp- en dienst-
verlening bezig waren. We starten niet met een blanco 
blad, maar afstemming van dit Strategisch Plan op de 
lokale context is meer dan ooit een evenwichtsoefening 
die moet gemaakt worden. Sinds september-oktober 
zijn de beleidsmedewerkers overal gestart (met uitzon-
dering van Sint-Gillis) en zijn de aanwervingen bij Justiti-
eel Welzijnwerk volop aan de gang. We willen zeker niet 
overhaast te werk gaan en lessen die uit het verleden 
gebleken zijn niet negeren. Het Strategisch Plan moet 
voor iedereen een meerwaarde betekenen, en niet in 
het minst voor de gedetineerden. Want daar draait het 
toch allemaal om. 
 
Voor meer info kan je terecht bij de Beleidsmedewerker 
in jouw gevangenis of op www.wvg.vlaanderen.be/
welzijnenjustitie/gedetineerden/index.htm.  
 
 
Annelies Jans 
Beleidsmedewerker Centrale Gevangenis Leuven 
 
 
 

4 
European Criminology Award voor Prof. em. 
Lode Walgrave 

 

Op 5 september ontving professor Lode Wal-
grave in Edinburgh een lifetime achievement award van 
de European Society of Criminology. Hieronder volgt de 
officiële argumentatie voor de toekenning.  

"The European Society of Criminology has decided to 
award to Prof. Lode Walgrave the 2008 ESC European 
Criminology Award in recognition of his lifetime contri-
b u t i o n  t o  E u r o p e a n  c r i m i n o l o g y . 
The award committee, composed by former ESC presi-
dents Sonja Snacken (Free University Brussels), Hans-

Jürgen Kerner (University of Tuebingen), and Kauko 
Aromaa (HEUNI, Helsinki), was impressed by the ex-
cellent scientific record of Prof. Walgrave, his interna-
tional and European standing as an expert on the top-
ics of juvenile justice and delinquency and on restora-
tive justice, his innovative ideas challenging basic as-
sumptions in mainstream approaches to crime and 
punishment, his truly European approach and efforts 
at rallying European scholars into active networks 
exchanging theoretical and empirical research results, 
and his influence on criminal justice systems and prac-
tices." 

 
Meer informatie vindt u op de website van de ESC. 

 

 
 

5 
 Eredoctoraat voor Prof. em. Tony Peeters 

 

 

Begin  2009 zal de Universidad del Pais Vasco 
in San Sebastian een Eredoctoraat uitreiken aan em. 
prof. Tony Peters. In de motivering voor de toeken-
ning van dit eredoctoraat wordt melding gemaakt van 
drie voorname verdiensten van de laureaat: zijn bij-
drage tot het internationale onderzoek in de victimo-
logie en het herstelrecht; zijn functies binnen de Soci-
été Internationale de Criminologie (als voorzitter van 
de wetenschappelijke commissie en als algemeen 
voorzitter sinds 2006); zijn rol als bouwer van interna-
tionale onderzoeksnetwerken in het kader van de 
Europese Unie en met Canada. 

Nieuws uit de sector 

mailto:An.marchal@sggnome.be
http://www.wvg.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/gedetineerden/index.htm
http://www.wvg.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/gedetineerden/index.htm
http://www.esc-eurocrim.org
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Je rechten als slachtoffer¹  
 
Auteur: Ilse Wouters² 
Gepubliceerd door Uitgeverij Epo (www.epo.be)  
Isbn: 978-90-6445-489-9 · 2008 · 352 p. · €19.50 
 
Waarom hebben ze dit boek geschreven?  
Welke zijn mijn rechten als slachtoffer van een misdrijf? 
Om het antwoord op deze vraag te vinden, moet je als slachtoffer vaak een 
hele zoektocht ondernemen: je loopt van de ene dienst naar de andere, leest 
talrijke folders en eventueel zelfs een moeilijk juridisch handboek. Wanneer 
je bezig bent met de verwerking van een schokkende gebeurtenis, is die 
zoektocht een hele opgave. En een uitweg vinden uit de doolhof van het 
strafrecht is niet zo evident. 
Daarom hebben een aantal deskundigen de hoofden bij elkaar gestoken. Ze 
stelden zich de vraag: "Welke informatie hebben slachtoffers nodig om hun 
zoektocht te vergemakkelijken?" 
En ze spraken iemand aan die ervaring heeft binnen slachtofferhulp. Ilse 
Wouters werkt sedert 2001 bij slachtofferhulp als juriste en hulpverlener. Zij 
kon antwoorden geven op deze vragen en maakte een handig werkinstru-
ment voor slachtoffers. 
 
Een handig boek als leidraad en werkinstrument 
Je rechten als slachtoffer brengt alle nuttige informatie voor slachtoffers samen in één handig boek. Het is een leidraad voor 
slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen, voor hun nabestaanden en voor getuigen. Het boek geeft op een een-
voudige manier uitleg over ingewikkelde juridische procedures, en dit zo praktisch mogelijk, met veel voorbeelden en nutti-
ge tips, en met adressen van diensten die hulp kunnen bieden.  
Je rechten als slachtoffer is een levensecht boek, met getuigenissen van slachtoffers en gebaseerd op de ervaringen van 
hulpverleners. Het richt zich in de eerste plaats tot slachtoffers, maar het is ook een handig instrument voor iedereen die in 
contact komt met slachtoffers: bemiddelaars, juristen, politieagenten, maatschappelijk werkers, justitieassistenten, hulp-
verleners, enz. Naast alle juridische aspecten komen in dit boek ook de psychosociale aspecten van het slachtofferschap aan 
bod, zoals het verwerkingsproces. Een boek dus dat het slachtoffer volwaardig recht doet. 

 
 

PUBLICATIE IN DE KIJKER 
 

Handbook of restorative justice 
 
Edited by Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness³ 
Published by Willan Publishing (www.willanpublishing.co.uk)  
Isbn: 978-1-84392-150-9 · 2007 · 650 p. · £32.99 
 
This book provides a comprehensive and authoritative account and analysis of restorative justice, 
one of the most rapidly growing phenomena in the field of criminology and justice studies. In the last 

Nieuwe publicaties 

http://www.epo.be/
http://www.willanpublishing.co.uk/
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Publicatie in de kijker 

decade it has become a central topic in debates about the future of criminal justice. Hun-
dreds of restorative justice schemes are being developed around the world, and they are 
attracting more and more attention from criminal justice academics, professionals and pol-
icy-makers.  
 
The subject has reached a stage where a comprehensive, reliable and accessible overview of 
the international phenomenon of restorative justice is required. This book aims to meet this 
need, drawing together leading authorities on the subject from around the world in order 
to:  

 elucidate and discuss the key concepts and principles of 
restorative justice  

 explain how the campaign for restorative justice arose and 
developed into the influential social movement it is today  

 describe the variety of restorative justice practices, ex-
plains how they have developed in various places and con-
texts, and critically examines their rationales and effects  

 identify and examines key tensions and issues within the 
restorative justice movement  

 brings a variety of disciplinary and interdisciplinary per-
spectives to bear upon the understanding and assessment 
of restorative justice. 

 

 

'This is a Handbook that brings together the thinking of so many of the leading thinkers of 
restorative justice. It is plural and cosmopolitan in scope, sophisticated in the way new ideas 
are brought to the field.' - John Braithwaite, Australian National University.   
 

Voetnoten:  

 

¹  Meer informatie over het boek en de auteur vindt u op de aparte website van het boek „Je rechten als slachtoffer‟: http://
www.jerechtenalsslachtoffer.be/. 

 
² Ilse Wouters is licentiate in de rechten en werkt sinds 2001 als juriste en hulpverlener op de Dienst Slachtofferhulp in 

Antwerpen. Ze houdt er zich bezig met de juridische en emotionele facetten van de begeleiding van slachtoffers. Ze staat 

ook in voor de opleiding en begeleiding van vrijwillige medewerkers.  

 

³ Beide editors zijn met het bundelen van dit handboek allerminst aan hun proefstuk toe. Gerry Johnstone, professor rech-

ten aan de universiteit van Hull, kan als auteur reeds terugblikken op de boeken Medical Concepts and Penal Policy (1996), 

Restorative Justice: Ideas, Values, Debates (2002) en als editor van A Restorative Justice Reader (2003). Daarnaast hoeft Daniel 

W. Van Ness geen introductie meer. Als directeur van het Centre for Justice and Reconciliation at Prison Fellowship Internatio-

nal, staat hij reeds twintig jaar mee aan de wieg van verscheidene herstelgerichte programma’s in verschillende landen. Als 

auteur (samen met Karen Heetderks Strong) kan hij onder andere drie edities van Restoring Justice: An Introduction to Restora-

tive Justice (1996, 2002 en 2006) voorleggen.  

http://www.jerechtenalsslachtoffer.be/
http://www.jerechtenalsslachtoffer.be/
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!!!Goed Nieuws!!! 

 
Vzw Suggnomè - Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling is door de overheid er-

kend als organisatie die FISCALE ATTESTEN mag afleveren aan alle personen of 

organisaties die op jaarbasis 30 euro als gift aan de organisatie schenken.   

 

Concreet betekent dit dat al wie, over een kalenderjaar  

gespreid, minimaal 30 euro stort op ons rekeningnummer:  

736-0001066-63, een fiscaal attest ontvangt dat kan gebuikt worden om belas-

tingvermindering te krijgen.    
 

Even alles op een rijtje: (bron: http://www.vef-aerf.be)  

1. Wat is een fiscaal attest?  

Een fiscaal attest is een kwijtschrift voor giften van minstens 30 Euro die de schenker van zijn totale 

belastbare netto-inkomen kan aftrekken. 

2. Wat is het minimumbedrag waarvoor ik een fiscaal attest kan ontvangen?  

Als u, over het hele jaar, minstens 30 euro gegeven heeft aan dezelfde erkende instelling heeft u recht 

op een fiscaal attest. 

3. Wat is het voordeel van een fiscaal attest?  

Met een fiscaal attest kunt u het bedrag van uw gift aftrekken van uw totale belastbare netto-inkomen. 

4. Wat moet ik doen met ontvangen fiscale attesten?  

De originele fiscale attesten die u ontvangt moet u bij uw belastingsaangifte voegen. U kunt zelf een 

kopie ervan bijhouden maar de belastingdienst aanvaardt bij de aangifte enkel originelen. 

5. Wanneer ontvang ik mijn attest?  

Het attest wordt altijd in het jaar NA de gift opgestuurd, in de periode juist voor dat u uw belastingafgif-

te in de brievenbus krijgt. Dan wordt er namelijk gevraagd naar uw uitgaven in het bewuste jaar. 

6. Wie krijgt er een fiscaal attest?  

Het fiscaal attest wordt door de erkende instelling opgestuurd naar het postadres van degene die de 

gift gedaan heeft. 

 

 

Twijfel dus niet en steun onze organisatie! 

Stort (minimaal) 30 euro op 736-0001066-63 met                 

vermelding van je naam en “gift: fiscaal attest”. 
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12 december 2008 

 
! Bemiddelingsdienst Arrondissement BRUSSEL ! 

! Sergeant De Bruynestraat 78  ! 

! 1070 Anderlecht ! 

(op 5 minuten wandelen van het Zuidstation) 
 

 

 

 

 

   

 

 

 
14.00u Stellingen (we werken in kleinere groepjes)  

 

 

15.00u Terugkoppeling en debat 

 

 

16.30u Einde 

 

 

 

 

 
 

Inschrijven kan via mail op info@suggnome.be of telefonisch op het nummer 016 22 63 88.   

 

Er is geen mogelijkheid tot het verkrijgen van broodjes. 

 

Voor bijkomende inlichtingen kan u terecht bij Noëlla Verreth op het secretariaat van Suggnomè. 

Face 2 Face bemiddeling: een stellingendiscussie 
 

Er worden in de Nieuwsbrief reeds tal van redenen gegeven PRO of CONTRA 

direct bemiddelen.  Tijdens de Samenspraak proberen we aan de hand van stel-

lingen visie-elementen achter onze praktijken nader te benoemen en te door-

gronden.   

SAMENSPRAAK 
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Met de steun van:  

FOD Justitie 

Vlaamse Gemeenschap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 november 2008 

V.U.: Marianne Regelbrugge 

Maria Theresiastraat  114 

3000   LEUVEN 

Tel: 016/ 22 63 88 

Fax: 016/ 22 74 82 

Bank: 736-0001066-63 

E-mail: info@suggnome.be 

Website: www.suggnome.be 
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