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REDACTIONEEL 
 
Het herstelrecht vond haar legitimiteit in een ruimere beweging naar een meer actieve, participatieve 
democratie, waarin burgers meer mogelijkheden kregen om actief verantwoordelijkheid te nemen, om iets te 
veranderen, ook in het maatschappelijk domein van het recht. Het herstelrecht ambieert mogelijkheden tot 
zinvolle confrontatie met schuld en verantwoordelijkheid, vanuit een ethiek die ruimte maakt en voorwaarden 
creëert om mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Ook gedetineerden behoren kansen te krijgen 
om deel uit te maken van een samenleving, om zich verbonden te weten als burger in de maatschappij. Deze 
evoluties naar meer participatie stellen we trouwens tevens vast in klassieke strafrechtsprocedures. Maar weten 
burgers zich doorheen de nieuwe mogelijkheden ook werkelijk meer verbonden met justitie en de samenleving? 
Is bemiddeling of hergo als vorm van dienstverlening voldoende maatschappelijk verankerd? 
 
Ivo Aertsen waarschuwt voor gevolgen die de institutionalisering van herstelrechtelijke praktijken kan hebben op 
het participatieve model. Hij somt er enkele op. Zo bijvoorbeeld wordt volgens hem de betrokkenheid van 
individuen dan wel geactiveerd op microniveau, maar ontbreken nog organisationele en structurele kaders op 
mesoniveau, intermediaire structuren die sociale noden in kaart brengen of kunnen vertalen, en die de grotere 
betrokkenheid van de individuele burgers kunnen aanvullen op lokaal niveau. Evenzeer blijft de tendens naar 
meer participatie in het strafrecht een erg sterk individueel gegeven, en betrekt zij daarom nog niet de 
gemeenschap als dusdanig (bv. leken bemiddelaars weerspiegelen nog niet de betrokkenheid van de 
samenleving). Meer aandacht blijkt steeds te zijn gegaan naar de relatie van herstelrecht tot het strafrecht dan 
van herstelrecht tot de samenleving. Tot slot wijst Aertsen op het gevaar van instrumentalisering in functie van 
sociale controle, waardoor participatie niet langer als intrinsiek doel wordt beschouwd, maar tot middel verwordt 
om justitie/rechten te doen gelden (Aertsen I, in Aertsen I., Daems T. en Robert L., Institutionalizing Restorative 
Justice, 2006, Willan Publishing, p80). 
 
In deze Nieuwsbrief en de volgende Samenspraak willen we stilstaan bij de relatie tussen actief Burgerschap en 
Herstelrecht (bemiddeling/hergo). Indien we Actief burgerschap hoog in het vaandel dragen, waar vinden we dan 
aanknopingspunten? Dienen we methodieken bij te spijkeren, of dient zich eerder structureel werk aan, en zo ja, 
op welk niveau? Hoe kan de samenleving nog beter, of anders, op bemiddeling of andere herstelrechtelijke 
praktijken worden betrokken?  
 
Zoals u heeft gemerkt werd deze Nieuwsbrief dankzij de medewerking van veel mensen een lijvig exemplaar. De 
inhoudelijke artikels werden verzorgd door Leo Ponteur (Sociumi vzw), Kris Mullens en Erik Claes (BAL 
vrijwiligerswerking), Jef Mostinckx (vrijwillig burenbemiddelaar) en Bruna Pali (onderzoekster European Forum for 
Restorative Justice). Daarnaast vindt u een verslag terug van vorige Samenspraak, alsook nieuws uit de sector en 
uit Europa. 
 
Van in den beginne stelden wij ons binnen Suggnomè de vraag in hoeverre bemiddeling, ruim beschouwd als het 
capaciteren van burgers om zich te verhouden tot justitie, ook niet tot het werkveld van samenlevingsopbouw 
behoort? Om ook hierover verder van gedachten te wisselen zullen Chris Truyens en Michèle Jacobs 
(samenlevingsopbouw Vlaanderen) de Samenspraak inleiden met enkele reflecties op de Nieuwsbrief, alsook met 
hun visie over de rol die samenlevingsopbouw vanuit het concept van actief burgerschap kan spelen op het 
werkveld van justitie. 
 
Graag zien we jullie dus terug op de Samenspraak van vrijdag 18 september, waarvoor u de uitnodiging achteraan 
terug vindt! 
 
An Marchal en Pieter Verbeeck 
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rechten uit te oefenen. Het actieve van het 
burgerschap ligt in het benutten van al deze rechten 
om de kwaliteit van de werking van de rechtstaat op 
een of ander domein te verbeteren, politiek, sociaal, 
cultureel, en dat alleen of via collectieve actie. De 
kern van actief burgerschap slaat dus op de interactie 
tussen individu en samenleving, op basis waarvan het 
individu zelf verantwoordelijkheid neemt en 
rechtstreeks gaat bijdragen. De verwijzing naar de 
democratische rechtstaat heeft zijn belang. 
Instellingen en wetgeving staan in een democratie 
steeds ten dienste van alle inwoners zonder 
onderscheid. Op de achtergrond houden de idealen 
van de Verlichting de democratie levend: het doel is 
een geordende samenleving tot stand te brengen, 
waarbij de macht en gemeenschappelijke middelen 
gebruikt worden om meer vrijheid, gelijkheid, welzijn 
en kansen op ontwikkeling voor iedereen te 
realiseren. Om te voorkomen dat het democratische 
model verglijdt tot een spel van meerderheid tegen 
minderheid, van uitsluiting, discriminatie en corruptie 
is spreiding van de beslissingsmacht samen met 
actieve participatie van de burger levensnoodzakelijk. 
Actieve burgers zijn bijgevolg sociaal -
maatschappelijke partners en ondernemers op het 
niveau van het gewone leven. Hun actie is 
geïnspireerd of vertrekt van fundamentele waarden 
en doelen die betekenis geven aan een “goed of 
beter” leven en die aanzetten tot zinvol doen ten 
voordele van meestal de lokale gemeenschap. Het zijn 
immers gemotiveerde individuen die plaatselijk noden 
en mogelijkheden onderkennen, die zich bewust zijn 
van hun eigen energie en beschikbare tijd om zichzelf 
voor een nuttig doel in te zetten. Nuttig zijn alle 
doelen die als juist, rechtvaardig of wenselijk worden 
beoordeeld. Het persoonlijk zelfverstaan en 
wereldbeeld maar evenzeer de omgangscultuur 
legitimeren de juistheid of gerechtvaardigdheid van 
de actie. In die omgangscultuur primeren ideeën van 
identificatie met de gemeenschap, van traditie en 
genegenheid voor haar goed verder bestaan. 

Een nieuwe kreet? 
Actief burgerschap is ongetwijfeld een hype. Iedereen 
wil zich graag voordoen als een actief persoon. Dat 
doen als “ik ben burger” straalt meteen iets glorieus 
uit. Burger zijn maakt in elk geval deel uit van onze 
identiteit. Het impliceert fundamenteel dat men als 
ingezetene gelijkwaardig is aan ieder ander en ook zo 
gelijk wil behandeld worden. Wie burger is, heeft 
immers gekozen voor een blijvende deelname aan 
onze samenleving. Als burger mag men er dus alle 
rechten uitoefenen en – wellicht is dat wat minder 
gegeerd – er eveneens de burgerplichten in vervullen 
om ze leefbaar te houden. Burgerschap impliceert 
daarom ook het nemen van verantwoordelijkheid 
voor elkaar en voor het geheel van de samenleving. 
Als burger geeft men dan aan dat men oog heeft voor 
de noden en functies van de geordende maatschappij. 
Iedereen is daarvoor verantwoordelijk. Iedereen kan 
en moet bijdragen aan het behoud van het 
ecologische, sociale en economische systeem, nu en 
in de toekomst. Het gaat dan zowel om de 
duurzaamheid van het leven, het behoud van de 
gemeenschappelijke ruimte als om de politieke zorg 
voor de continuïteit van onze democratie. Daarbij is 
het duidelijk dat het deelnemen aan verkiezingen 
vandaag veel minder van belang is om het 
democratisch proces goed te laten verlopen terwijl 
ook de vroegere centrale rol van politiek en politieke 
partijen steeds meer naar de achtergrond verschuift. 
Politiek en beleidskwesties behoren echter - nu meer 
dan ooit – tot de aandachtsfeer van iedere burger, al 
was het maar omdat thema’s en oplossingen van 
beleidskwesties rechtstreeks raken aan het 
uitoefenen van individuele rechten. 
Sinds de 18de eeuw regeert het volk steeds meer 
zichzelf. Actief burgerschap slaat daarom op de 
positieve combinatie van rechten en plichten die een 
persoon verbinden met de democratische rechtstaat 
waarin hij of zij leeft, een verbinding die het niveau 
overstijgt van gewoon belasting te betalen, de wet na 
te leven en politieke, burgerrechtelijke en sociale 

Actief burgerschap: 

Democratie in de praktijk gebracht 
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Actief burger zijn betekent dus dat men bereid is als 
persoon daadwerkelijk vorm te geven aan de 
samenleving. Voor het overige is het concept “actief 
burgerschap” heerlijk vaag. Dat moet ook, want juist 
de verscheidenheid van situaties, van mensen, 
opvattingen, noden en aandachtspunten maken dat 
er geen beste manier van actief burgerschap is. 
Sociumi zal zeker niet voorschrijven hoe het moet, als 
dat al zou kunnen. De creativiteit en energie van 
mensen maakt dat ze zelf tot de passende actie 
komen. Actief burger zijn, geeft wel sociaal prestige. 
Zo een burger heeft niets van doen met het 
verfoeilijke Franse equivalent “bourgeois”; hij staat 
evenzeer ver van de spottende betekenis die vroeger 
in het klassendenken aan het “burgerdom” werd 
gehecht. Actief burgerschap slaat dan in algemene zin 
op de bereidheid en het vermogen van 
burgers om deel uit te maken van een 
gemeenschap en daaraan een actieve 
bijdrage te leveren. Actief burgerschap heeft 
gewoon te maken met een eigentijdse 
invulling van wat we onder democratie 
verstaan. Leven in een democratie geeft 
rechten aan de burgers die samen met 
elkaar ook de verantwoordelijkheid dragen 
voor het goed functioneren ervan. 
Uiteindelijk komt dit neer op onze 
eigentijdse, persoonlijke invulling en 
beleving. 
Actief burgerschap omvat dus alle vrijwillige 
activiteiten die vanuit persoonlijk aanvoelen, 
visie of overtuiging gebeuren om niet, met 
respect of waardering voor de 
randvoorwaarden en condities. Die 
activiteiten hebben grote meerwaarde voor 
zowel personen als organisaties. Essentieel 
komt dat, doordat de sociale activiteit 
gebeurt op vrijwillige basis, gratis en binnen 
de context van de samenleving. Actief 
burgerschap overstijgt eigenbelang en dient 
dus algemene, maatschappelijk doelen. 
Actief burgerschap kan evengoed plaats vinden in 
informeel als georganiseerd verband maar is steeds in 
het hier en nu te situeren. In de regel ontstaat actief 
burgerschap uit het geraakt zijn van het individu door 
zijn omgeving. Die bepaalt welk soort van relaties er 
zullen ontstaan en welke inzet daaruit zal volgen. De 
mens is immers geen geïsoleerd wezen, maar leeft in 
interactie met anderen en met zijn omgeving. Zo 
beschouwd is actief burgerschap een antwoord van 
het bewuste individu op zijn medemens en 
leefomgeving. Die zijn beide divers, pluraal, soms 
paradoxaal, altijd complex. Daarom bewegen actieve 
burgers zich te midden van het huidige pluralisme in 
waarden, tussen verschillende etniciteiten en hun 

culturen. Actief deelnemen aan het sociaal, cultureel 
en maatschappelijk leven vergt daarom een zekere 
vaardigheid in het omgaan met diversiteit. Wie zich 
inzet, zoekt een persoonlijk antwoord op de 
gemeenschappelijke opgave: “Wat betekent 
democratie voor mij? Wat kan ik er zelf toe bijdragen, 
elke dag opnieuw?“ Zonder moralistisch te willen zijn, 
blijkt toch dat die democratie steunt op vertrouwen 
tussen mensen. Er is nood aan wederkerigheid en 
respect. Iedereen wenst gerespecteerd te worden in 
zijn bestaan en familie, in zijn streefdoelen en 
levensovertuiging. Voor de samenleving die zich 
kenmerkt door grote culturele diversiteit, door 
religieuze en politieke verschillen, is het cultiveren 
van tolerantie van levensbelang, meestal haalbaar 

o m d a t  b i n n e n  d i e 
verscheidenheid ook veel 
overeenkomst bestaat. 
 
Relevant punt van beleid in 
Vlaanderen en Nederland. 
Zowat in heel Europa is 
inmiddels het begrip actief 
burgerschap doorgedrongen in 
de toespraken en beleidsnota’s 
van de politici. In Vlaanderen 
werd bvb. in het voorjaar van 
1999 een vormingsprogramma 
“Actief Burgerschap” opgezet 
met een bedrag van 235.945 
euro (9,518 Miljoen frank). De 
toenmalige Minister Luc 
Martens deed voor de 
uitvoering beroep op de 
erkende organisaties van 
volksontwikkeling. Voor de 
Vlaamse regering ging het er 
toen in de eerste plaats om 
belangstelling te wekken voor 
de politieke dimensie van het 
bestaan waarbij de notie 

“algemeen belang” de voorrang diende te krijgen op 
het “particulier belang”. Voor het overige wou het 
programma de Vlamingen aanzetten tot een actief 
burgerschap, waarbij zij zelf inbreng hebben in het 
uitzetten en handhaven van de koers van heel de 
samenleving. Bij cultuurminister Bert Anciaux werd 
het thema van participatie één van de belangrijkste 
peilers van zijn beleid. Vooruitlopend op het 
participatiedecreet met het accent op deelhebben 
eerder dan deelnemen, werd het thema van actief 
burgerschap al opgenomen in het decreet van 4 april 
2003 betreffende het sociaal -cultureel 
volwassenenwerk². 
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“Actief burgerschap behelst het (leren) deelnemen aan 
en verantwoordelijkheid dragen voor de publieke 
zaak. Actief burgerschap ontstaat in de wisselwerking 
tussen burgers en de institutionele omgeving. Het 
vereist van burgers dat ze competenties ontwikkelen 
om die verantwoordelijkheid te kunnen nemen en 
dragen, en het vereist van instituties dat zij burgers 
daartoe uitnodigen, ondersteunen en toerusten. 
Bevordering van actief burgerschap heeft daarom 
twee hoofdpeilers: competentieontwikkeling en 
toerusting.”³ . 
 
De actieve burger is voor haar diegene die naar het 
idee van de Amerikaanse socioloog Putnam zorgt voor 
bonding (banden smeden, verbondenheid creëren) en 
bridging (bruggen slaan tussen mensen). Actieve 
burgers leggen contacten, onderhouden relaties 
tussen groepen en enkelingen en geven zo vorm aan 
de maatschappelijke verbanden. Precies omdat hun 
praten en doen dienstbaar is en vrij van egocentrische 
beweegredenen, geven ze de solidariteit een concrete 

De onderbouwing van ideeën betreffende actief 
burgerschap is schatplichtig aan heel wat sociologen 
en denkers. Ik beperk me hier tot professor Evelien 
Tonkens, die in Amsterdam de leerstoel Actief 
burgerschap bekleedt en samen met de Stichting 
Actief Burgerschap werkt aan de theoretische 
onderbouwing en praktische bevordering van actief 
burgerschap. Daarvoor is een uitvoerig 
meerjarenkader van studie en onderzoek opgezet 
voor de huidige periode die loopt van 2005 tot 2009. 
Tonkens ziet vier grote hedendaagse problemen voor 
de maatschappij: 
1. Het ervaren van een gebrek aan sociale 

cohesie, merkbaar in de teloorgang van het 
buurt- en wijkgevoel, in de verdeeldheid 
tussen bevolkingsgroepen; 

2. Het consumentisme en het asociaal gedrag; 
3. De sociale uitsluiting; 
4. De kloof tussen burgers en bestuur. 
 

Actief burgerschap:Democratie in de praktijk gebracht 

Vier kwaliteiten bij de actieve burger 
 

 

Interne 

houding 

Verantwoordelijk 

Handelt vanuit eigen normen en waarden;  
heeft ethisch besef “Wat moet ik doen?” 
genereert collectieve zelfredzaamheid; 
staat vandaag midden in het ervaren van de 
pluraliteit van religies en de diversiteit van 
levenshoudingen met de bijhorende sociale 
conflicten. 

 

Zorgzaam 

Helpt, zorgt, steunt; 
doet aan mantelzorg, vrijwilligerswerk; 
is buddy, leesvader of leesmoeder; 
vormt tegengif tegen marginalisering en 
consumentisme. 

Extern 

zichtbaar 

gedrag 

Fatsoenlijk 

Beleeft ethiek in de praktijk door goed 
gedrag; 
groet buren, werpt vuil in de vuilnisbak, geeft 
geen burengerucht; laat storend schadelijk 
gedrag voor anderen na; 
roept en schreeuwt niet of gaat niet op de 
vuist gaan als hij/zij zich niet gerespecteerd 
voelt; 
houdt rekening met de legitieme wensen van 
anderen. 

 

Deliberatief 

Is participatief: luistert, praat en denkt mee 
in interactief bestuur; 
ontwikkelt visie; 
vormt zich een oordeel na dialoog; 
dicht kloof tussen bestuur – burger; 
gebruikt de klassieke participatiekanalen en 
nieuwe. 

  Interne houding Extern zichtbaar gedrag 
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politiek gezag verkruimelt, er schaarste is aan 
middelen met een toenemende complexiteit van 
problemen en uitdagingen, zijn actieve burgers meer 
dan welkom. Zij zijn overigens een uitstekend 
antwoord op de praktijk van voortdurende abdicatie 
door steeds maar te verwijzen naar nog meer 
gespecialiseerde deskundigen en hulpverleners. Ook in 
Vlaanderen kennen we het probleem van een falende 
overheid, van aangroeiende wachtlijsten, van een 
bevoogdende aanpak (voor alles zijn diploma’s en 
specifieke opleidingen vereist), van onproductieve 
bureaucratische verplichtingen zoals een uitvoerige 
dossieraanleg. Daarom is een herstel van het 
vertrouwen in het zelfwerkend vermogen van de 
burger bijzonder verfrissend, ook al ontlokt dat hier of 
daar nog wel een meewarige glimlach. Actief 
burgerschap is inderdaad een ruime en noodzakelijke 
vorm van maatschappelijke dienstverlening waarvoor 
je helemaal geen professional moet zijn. Actieve 
burgers zetten zich in zonder mandaat. Hun motivatie 
is meestal belangrijker dan deskundigheid want hun 
burgerethos vertrekt van bezieling en liefde voor de 
samenleving. Daarvoor zijn geen dossiers of diploma’s 
vereist. 
 
Een klavertje drie van actief burger engagement⁶ 
 
In Nederland bestaat inmiddels voor het onderwijs de 
Wet op actief burgerschap en sociale integratie (van 
kracht sinds 1 februari 2006). Scholen zijn verplicht om 
bij te dragen aan actief burgerschap en de integratie 
van leerlingen en zeker van nieuwkomers in de 
Nederlandse samenleving te bevorderen. 
Schoolbesturen en leerkrachten mogen zelf bepalen 
hoe ze dat invullen. Afhankelijk van de 
levensbeschouwelijke, onderwijskundige principes en 
van de leerling-populatie, moeten zij tot een eigen 
aanpak komen om hun leerlingen voor te bereiden op 
‘volwaardig burgerschap’. Inburgering gebeurt bij ons 
zoals in Nederland met het aanleren van het 
Nederlands als de gemeenschappelijke taal van de 
streek, en zeker wanneer men als vreemdeling in 
aanmerking wil komen voor naturalisatie. Door gebrek 
aan kennis, tijd of ondersteuning, is in Nederland de 
aandacht voor burgerschapsvorming binnen het 
onderwijs, nog niet optimaal of is ze het initiatief van 
een enkele school.  
Bij ons is burgerschapsvorming al opgenomen in de 
nieuwe vakoverschrijdende eindtermen⁷. Inderdaad is 
dit een vanzelfsprekend onderdeel van meerdere 
vakken met de focus op normen en waarden die onze 
samenleving aantrekkelijk en waardevol maken. 
Lessen over democratie en burgerschap horen 
absoluut thuis in het onderwijs. Democratie betekent 
immers afstand doen van geweld om je zin te krijgen; 

inhoud. In “De bal bij de burger”⁴ ziet zij de actieve 
burger als de onbaatzuchtige en belangeloze verbinder 
en bruggenbouwer tussen de mensen. Vier 
kernwoorden (kwaliteiten of deugden?) zijn daarbij 
voor haar van groot belang. Ik plaats ze gemakshalve 
in een schema, nl. 
Verantwoordelijk zijn vindt Tonkens de voornaamste 
kwaliteit van een actieve burger. Verantwoordelijk zijn 
is meer dan aansprakelijk te worden gesteld. In 
“verantwoordelijk” ligt het werkwoord “antwoorden” 
vervat, hier het spreken vanuit de persoon. Eigentijds 
is dat verantwoordelijk zijn, het vroegere beroep op de 
plicht vervangt, doordat het steeds meer is gaan 
betekenen “bereid te zijn zelf zorg op zich te nemen”. 
Dat leidt tot handelen, tot rechtstaan en zeggen: “Hier 
stopt het paraplugedrag. Ik moet het zelf doen, 
reageren.”  
 
Fatsoen gaat over goede manieren in de beschaafde 
omgang. Het einddoel is de morele gevoeligheid in de 
praktijk te brengen waardoor mensen vreedzaam 
kunnen samenleven. In Nederland waar politieagenten 
en hulpverleners regelmatig op grove wijze de huid 
worden vol gescholden loopt al enige tijd een echt 
fatsoensoffensief. Men heeft al langer door dat de 
overheid niet voor alles als blusdeken kan worden 
ingezet. 
 
Tonkens herijkt de notie “deliberatie” en plaatst die in 
de kern van het publiek debat. Zij vindt dit aspect niet 
enkel een van de gedaanten van actief burgerschap, 
“maar eerder een overkoepelend kenmerk, het 
kloppend hart van burgerschap.⁵” En inderdaad, 
beraadslagen, overleggen, mensen laten meepraten, al 
deze stappen van interactieve communicatie spreken 
eigenlijk vanzelf als de overheid en de 
maatschappelijke instellingen zoveel van de burgers 
verwachten. Met betrekking tot de concrete inhoud 
van actief burgerschap blijft Tonkens eveneens vaag. 
Dat is voor haar voortdurend object en inzet van strijd 
en eerder te formuleren vanuit het standpunt wat 
actief burgerschap niet is: bvb. passief zijn of in de 
marge blijven, zich braaf burgerlijk gedragen, rechten 
claimen en klagen zonder zelf verantwoordelijkheid te 
nemen, zich opstellen als een (verwende) consument. 
 
Ethisch denken is bij de actieve burger nooit ver weg. 
Ze spruit voort uit eigen visie, waarneming en 
waardestelsel. Burgers zetten zich zelf in, ongeacht de 
energie die dit kost, voor een maatschappelijk doel. 
Voor Tonkens is die actieve burger daarmee een 
bondgenoot van overheden, instellingen en 
maatschappelijke dienstverleners, weliswaar met een 
eigen logica die noch politiek, noch bureaucratisch, 
noch professioneel is. Op een ogenblik dat heel wat 
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ze slaat op tolerantie, op vreedzaam samenleven, zich 
identificeren met de democratisch tot stand gekomen 
grondwet en bestuursinstellingen. Burger zijn is 
bereid zijn zich vrijwillig in te zetten voor het 
algemeen belang. Maar schoolkennis over dat alles 
kan nooit de eigen ervaring vervangen, opgedaan 
door persoonlijke inzet voor zorgen en uitdagingen 
die ons als mens raken of als groep of gemeenschap 
aanbelangen. Het is dit appel van de situatie in 
interactie met onze persoonlijke positie die leidt tot 
actieve inzet. Het gaat dan om het praktische 
engagement in de eigen omgeving, samen met 
anderen, op basis van een persoonlijke leermix. Voor 
Sociumi is daarvoor een klavertje drie aanwijsbaar in 
elke concrete situatie. Ze horen intrinsiek bij elkaar en 
zijn de bron voor concreet engagement. In het hart 
van het klaverblad staat de situatie zelf die beroep 
doet op onze aandacht, en die eigenlijk vraagt om een 
begripsvolle, passende reactie. Het gaat erom die 
situatie te willen verstaan in relatie met de eigen 
persoon en positie, zich er mede voor 
verantwoordelijk te voelen en vertrouwen te hebben 
in het eigen inzicht en kunnen om er vol begrip iets 
aan te doen. De verwevenheid van de drie elementen 
leidt tot een interne spanning, die maakt dat we de 

situatie tot onze zaak maken, zodat de vonk voor 
zelfwerkzaamheid overslaat.  
 
Een beweging voor actief burgerschap 
Sociumi hoort als beweging voor actief burgerschap 
thuis in het decreet sociaal-cultureel werk bij de 
werksoort “bewegingen”. Die werkvorm kwam er in 
de plaats van de vroegere “diensten”. Bewegingen 
kennen niet steeds een onverdeeld gunstige roep. Ze 
ontstaan immers meestal als protest, uit onvrede over 
een bestaande situatie of uit frustratie over het 
gebrek aan inspraak in beslissingen die boven de 
hoofden of tegen de wil van mensen worden 
genomen. Hoofddoel van een beweging is steeds een 
verandering teweeg te brengen of te beletten dat ze 
gebeurt. Daarvoor wordt voortdurend actie gevoerd 
en worden medestanders geworven. Vandaar de 
tegenwerking van bvb. zittende machthebbers, zeker 
wanneer de beweging opereert buiten de klassieke 
verenigingen of het vertrouwde politieke systeem. 
Sociumi is in dat opzicht minder een klassieke 
beweging omdat zij zich als vroegere diensten-vzw 
omturnde tot beweging als gevolg van het decreet 
van 2003. Sociumi is ook niet strikt bezig met het 
werven van leden, wel in het opbouwen en het tot 
stand brengen van een steeds grotere betrokkenheid 

in de Vlaamse bevolking bij het 
maatschappelijk gebeuren. Ons 
hoofddoel is mensen van de meest 
diverse achtergronden en leeftijden 
aan te sporen om hun mogelijkheden 
en aspiraties vreedzaam te gebruiken 
en ze vrijwillig en onbaatzuchtig in te 
zetten voor een algemeen belang. 
Actief burgerschap zien we als een 
zeer ruim maatschappelijk thema dat 
rechtstreeks te maken heeft met het 
in stand houden van een levende 
plaatselijke gemeenschap. Die wordt 
zichtbaar in het geluk, het welzijn, de 
betere leefomstandigheden van 
buren, buurt- en wijkbewoners, niet in 
het minst omdat medebewoners 
daartoe bijdragen door zelf te zien, te 
luisteren en te doen. Onze 
strategische ambitie is leidinggevend 
te zijn in het realiseren van meer 
actief burgerschap in Vlaanderen. 
Want actief burgerschap is een 
waarde op zich. Wat die actieve 
burgers doen is nooit standaard. Hun 
ambitie is iets te doen voor de 
medemens, niet uit winstoogmerk of 
vanuit een concurrentie-denken, maar 
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gewoon trachten “het goede te doen omwille van het 
goede zelf”. Wat iedereen er zeker aan overhoudt is 
het goed gevoel. Uiteraard houdt dit eigentijdse actief 
burgerschap geen verband met de liefdadigheid van 
kerken of van filantropische genootschappen. Actieve 
burgers bewerken daadwerkelijk een meer leefbare 
samenleving. Die wordt meer relax omdat er ruimte is 
voor talent en zelfwerkzaamheid maar evenzeer voor 
onderling respect, solidariteit, democratie. Ietwat 
pompeus kunnen we stellen dat zonder actieve 
burgers Vlaanderen misschien niet instort, maar 
alleszins geen bloeiende lokale gemeenschappen zou 
kennen. 
Sociumi staat niet alleen in haar acties voor actief 
burgerschap. De vzw maakt deel uit van de grote 
stroming die streeft naar participatie, naar vroegtijdig 
overleg en gedeelde verantwoordelijkheid in 
besluitvorming en zo veel het kan ook in de uitvoering, 
niet alleen bij overheden maar evenzeer in instellingen 
en bij de meest diverse organisaties. Dat langlopend 
transformatieproces van participatie en actie voeren 
voor inspraak en medezeggenschap kreeg 
overheidssteun vanaf de jaren 1960 en ging hand over 
hand samen met het gestegen opleidingsniveau van de 
Vlamingen, de ontzuiling en de veralgemening van 
postmaterialistische waarden zoals anti autoritair zijn, 
de waardering voor de ontplooiing en expressie van 
het individu, de vrije meningsuiting, de bereidheid tot 
protest, het opkomen voor kwaliteit in het leven, de 
groeiende bewustwording over het milieu, het 
gestegen belang dat mensen hechten aan hun 
persoonlijke zoektocht naar zin en betekenis van het 
leven. Participatie is verder de bron voor het zo 
gewenste “cultureel en sociaal kapitaal” die de 
samenleving haar dynamiek geven en tegelijk onze 
democratie stabiel maken. Het zijn dus niet enkel 
economische feiten die de basis vormen van onze 
samenleving, al bepaalt iedereen wel zijn voorkeur, 
maar evenzeer de waarden en levenshoudingen van 
de leden ervan. Taal, scholingsgraad, kennis en de 
ontwikkeling van persoonlijke eigenschappen, het 
genieten van kunst en cultuur vormen het cultureel 
kapitaal. Het lidmaatschap van meerdere netwerken, 
het thuis zijn in meerdere sociale verbanden geven het 
zo onmisbare sociale kapitaal. Daar spreekt het hart 
van mensen; daar vinden we het engagement en de 
drijfveren om het eigenbelang te overstijgen en 
gewoon iets meer te doen voor een ander, zelfs om 
niet. De weg naar een inclusieve en leefbare 
samenleving loopt dus via het hart van zijn burgers. Bij 
hen werken de dieperliggende stimulansen van 
achting, eerbied, genegenheid, streven naar vrede en 
harmonie, of komen meer beladen woorden aan bod 
als naastenliefde, verantwoordelijkheidgevoel en 
plichtsbesef. Uit de interviews die Sociumi deed bij tal 

van actieve burgers bleek dat zij bij hun langdurig 
vrijwilligerswerk vooral hun goed gevoel opgeven als 
blijvende inspiratiebron. Burgers mogen dus eerst naar 
zichzelf kijken en iets beginnen te doen als ze willen 
dat het beter gaat in hun omgeving. Wat daarbij een 
leefbare samenleving is, overstijgt het niveau van de 
eerste levensbehoeften. Dan hebben we nood aan 
communicatie, uitwisseling en zelfrealisatie. We willen 
kansen voor de ontplooiing van onze talenten en 
waardering en solidariteit voor wie we zijn als mens. 
Actief burgerschap draait in de praktijk om dingen die 
de mensen nauw aan het hart liggen en waarvoor ze 
zich met hart en ziel willen inzetten. Van bij het begin 
aan een opzet kunnen meedenken, het vorm en 
gestalte helpen geven en vooral de voldoening kunnen 
smaken bij de voortgang van een concreet lokaal 
project, leidt tot een intense identificatie met de 
plaatselijke gemeenschap. Eén van de belangrijkste 
uitdagingen voor actief burgerschap ligt bvb. in het 
regenereren van verloederde buurten en wijken. Voor 
verbetering moeten dan van alle aanwezige krachten 
de handen in elkaar worden geslagen, zeker wanneer 
het gaat om een krachtig antwoord te bieden op zware 
problemen, als armoede en werkloosheid, criminaliteit 
en drugsgebruik, asociaal gedrag (racisme, 
v r e e m d e l i n g e n h a a t ,  d i s c r i m i n a t i e  v a n 
minderheidsgroepen), leegstand en verkrotting van 
woningen. Achterstelling, tekort aan groen en 
spelmogelijkheden, minimale sociale en medische 
voorzieningen en onderwijsfaciliteiten vergen een 
sterke gemeentelijke aanpak met dito investeringen 
om de neergang te stoppen en ze positief om te 
buigen. Die inspanningen kunnen echter nooit lukken 
zonder de actieve medewerking van de bevolking. Die 
dynamiek op gang brengen lukt enkel met een kern 
bewuste bewoners en vrijwilligers uit nieuwe of 
bestaande organisaties om samen iets te doen aan 
hun straat, pleintje of buurt. Steeds en opnieuw blijkt 
dat een gecoördineerde actieplanning best start met 
het overbruggen van verschillen in visie en het tot 
stand brengen van een gemeenschappelijke 
betrokkenheid over alle kwetsende verschillen heen, 
wil men de problemen te gronde kunnen aanpakken 
en komen tot een nieuw netwerk van plaatselijke 
samenwerking. Inderdaad, wat mensen samen voor 
elkaar krijgen, heeft meer effect dan wat overheden 
van boven af plannen en uitvoeren. Samen maken 
bewoners het verschil. Daarvoor is het nodig 
vertrouwen te hebben en te leren omgaan met de 
diversiteit in de samenleving. 
 
Een andere visie op de rol van Sociumi 
In de handel is een makelaar een onafhankelijke 
tussenpersoon die bemiddelend optreedt en zich 
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daarbij beperkt tot één branche waardoor hij of zij 
een hoge graad van specialisatie bereikt. Dit gaat m.i. 
voor een stuk op voor onze intermediaire rol als 
beweging tot actief burgerschap. Een eenvoudig 
model geeft aan waarover het gaat. 
 
 

Centraal tussen de problematiek en dynamiek van de 
bevolking en de potentiële actieve burger staat diens 
inzicht dat hijzelf iets kan doen aan de noden en 
behoeften. Dat inzicht, die overslaande vonk leidt tot 
de interactie, de kern van het streven en van de wil 
zichzelf in te zetten. De positieve reactie betekent 
verandering en beïnvloeding. Structureel kan de inzet 
gebeuren alleen, in ad hoc groepen, in permanente 
verenigingen en organisaties op elk domein. De 
interactie ontstaat op basis van de confrontatie 
tussen mens en problematiek. In hoofde van de 
actieve burger krijgt die een unieke inhoud. In de tijd 
zijn een aantal fasen te onderkennen, hoewel inzicht 
en engagement meestal niet van elkaar te scheiden 
zijn, nl. 

De confrontatie met of de impuls tot reactie: 
het klikmoment van bewustwording en zelf 
activering; 

Identificatie met doelgroep en problematiek; 

De vormgeving van het eigen engagement door 
actie; 

Collectivisering of zorg voor medestanders; 

De concrete samenwerking met anderen. 
 
Voor de continuering van de inzet zijn collectieve 
actie en samenwerking van groot belang. Zij leiden tot 
structurele aanpak via verenigingen en organisaties 

via lidmaatschappen en het opnemen van 
bestuursfuncties. De gedrevenheid blijft als het klikt 
tussen de actieve burger en het gekozen engagement 
(intrinsieke motivatie en tevredenheid over de eigen 
inzet), de tevredenheid van de doelgroep (blijken van 
erkenning en waardering), het resultaat van de inzet 
(al dan niet zichtbaar). De makelaarsrol van Sociumi 
focust vooral op het interactiemoment al hebben we 
zeker oog voor de noodzaak tot ondersteuning, zoals 
het succes van de uitgave van de brooddoos⁸ bewijst 
en het aanvragen van diverse themadossiers. Op de 
website van Sociumi (www.sociumi.be) zijn massa’s 
artikels en gegevens hierover vrij beschikbaar. 
 
Diversiteit vergroot je wereld 
Onze campagne die eind oktober van start gaat, 
noemt het “Het Straatsalon”. Ze is te zien als een 
grote gemeenschappelijke koffiepauze in het publieke 
domein, waarin we met de bezoekers van gedachte 
wisselen over het actuele thema van diversiteit in het 
vizier, “Wat als we allemaal hetzelfde waren?”. De 
open ruimte van de stad Gent en Leuven – volgend 
jaar volgen vier andere steden - wordt 
binnengebracht in de huiselijke veiligheid van een 
salon op straat, waar je rustig kunt zitten en bij elkaar 
op bezoek kunt gaan. De totstandkoming van het 
straatsalon over diversiteit en actief burgerschap is 
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een simpel verhaal in vier Engelse d-woorden: Destiny 
– Dream – Design – Discovery. Diversiteit is immers 
een juweel van een gezonde samenleving. Die schat 
samen terugvinden in onze intermenselijke relaties of 
in al zijn rijkdom herontdekken, geeft een perspectief 
om onze gemeenschappelijke lotsbestemming te 
begrijpen en naar waarde te schatten. Samen actief op 
zoek gaan naar wat de diversiteit in onze samenleving 
al positief te weeg brengt, is een stuk van onze rijkdom 
terugvinden. Want de verscheidenheid in onze 
samenleving is een aspect waar we trots op mogen 
zijn. Diversiteit zelf raakt immers aan de kern van onze 
gemengde gemeenschappen die hoe dan ook steeds 
gevarieerder en daardoor complexer worden. Alleen 
door verdraagzaamheid, begrip en vreedzaam 
samenleven, kan er toekomst zijn voor ieder van ons. 
Vanuit zelfbewuste, actieve burgers kunnen er 
bruggen worden geslagen naar nieuwkomers, naar 
andere culturele groepen en hun netwerken. 

Diversiteit staat wederzijds begrip en grotere sociale 
cohesie niet in de weg. 
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Omdat Sociumi zich wil richten tot een zo divers 
mogelijk publiek, kozen we voor de achterliggende 
aanpak van de “Appreciative Inquiry”. Het gaat om de 
gemeenschappelijke zoektocht naar wat al aanwezig 
is en dat ten goede kan 
worden aangewend. De kern 
daarvoor ligt in het leren 
waarderen van de positieve 
aspecten van diversiteit in 
plaats van te kiezen voor 
conflict. Waarderen zelf begint 
met acht te geven op elkaar, 
verwachtingen zichtbaar 
maken, hoogschatten wat 
waarde heeft en dat benutten 
als hefboom. 
Veranderingen in onze 
samenleving zijn helemaal niet 
onrustwekkend, want we 
beschikken als mensen over 
voldoende hulpmiddelen om 
de huidige en toekomstige 
veranderingen aan te kunnen. 
Het denkkader van de 
methode van waarderend 
onderzoek baseert zich op het 
uitgangspunt dat men in elke 
organisatie, gemeenschap of 
samenleving, goede ideeën of 
zelfs ideale vormen van 
samenleven en samenwerken vindt, van waaruit je 
kunt vertrekken of waaraan je kan aanknopen om zelf 
verder te gaan. In het brandpunt staat minder wat 
fout liep of wat verkeerd is, wel wat je creatief of 
verrassend positief anders kunt zien. De ideeën in de 
posters en affiches die door de studenten werden 
ontworpen, samen met de positieve verhalen van de 
bezoekers van het Straatsalon, kunnen worden 
uitgewisseld en met elkaar gedeeld. Zo hopen we 
positieve energie op te wekken en een op 
persoonlijke indrukken gebaseerd veranderingsproces 
te versterken voor het ontdekken van de waarde van 
diversiteit in onze samenleving. 
 
Een eerste evaluatie 
Na vijf jaar werken blijft het voor de medewerkers van 
Sociumi duidelijk dat we moeten blijven 
experimenteren om actief burgerschap onder de 
aandacht te brengen en te houden bij het publiek dat 
nog niet zo actief is. Er zijn geen ideale condities voor 
actief burgerschap. Overigens, mochten die bestaan, 
dan kun je die niet zo maar elders invoeren of 
kopiëren voor algemeen gebruik. Actief burgerschap 
ontstaat veelal onder slechte voorwaarden en die 
leiden er vaak toe dat burgers zelf initiatief nemen om 
eraan te verhelpen. Het kan nooit de bedoeling zijn 

extra tekorten of mistoestanden te creëren in de 
hoop dat daardoor meer actieve burgers zullen 
opstaan. Een snelle oplossing zien we niet. We 
hebben het actieve burgerschap pas goed leren 

kennen door eraan te werken. 
Zo hebben we ervaren dat van 
bovenaf plannen of werken met 
een algemeen stappenplan niet 
echt werkt; wel door aan de 
basis met de mensen te gaan 
praten, ze te interviewen, te zien 
wat dringend ondersteuning 
behoeft en het materiaal te gaan 
gebruiken als voorbeeld voor 
anderen. Een vereniging, een 
organisatie gezien als structuur, 
blijkt eerder bijkomstig. 
Persoonlijke relaties en 
informele netwerken blijken 
even effectief te functioneren als 
g o e d  g e o r g a n i s e e r d e 
vrijwilligersorganisaties. Vermits 
zelfontwikkeling en persoonlijk 
engagement essentieel zijn om 
mensen zo ver te krijgen dat ze 
uit zichzelf aan de slag gaan, 
trachten we door interviews en 
verhalen van actieve burgers 
vooral te capteren wat mensen 
aanzet actief te worden voor een 

gemeenschappelijk doel, liefst op eigen kracht. Actief 
burgerschap is verder geen nieuwe heilsleer die het 
vertrouwde vrijwilligerswerk van de sociaal-culturele 
sector en in het welzijnswerk komt vervangen. De 
focus is anders. Actief burgerschap is wat vager en 
algemener dan specifiek vrijwilliger zijn in een 
vereniging of buurthuis. Als actief burger zie je jezelf 
als lid van de geordende samenleving, bereid om daar 
de rechten en plichten van op te nemen, formeel en 
informeel. Voor ons is er geen echt verschil tussen 
actief burgerschap en vrijwilligerswerk. Vrijwilligers 
zijn immers burgers. Daarom richten we ons op de 
idee dat die vrijwilliger gerust mag beseffen dat hij of 
zij tegelijk burger is en van daaruit zelf actief kan, 
mag, zou moeten zijn. 
Sociumi beschikt niet over een communicatierecept 
dat ons vertelt wat en hoe we het actief burgerschap 
moeten promoten, campagne dienen te voeren om 
mensen te mobiliseren actief burger te zijn. We weten 
alleen waarom we mensen willen bewegen tot meer 
actief burgerschap. Omdat actieve burgers nodig zijn 
en de dynamiek houden in de samenleving; omdat 
actieve burgers die samenleving meer menselijk en 
leefbaar maken, precies omdat ze samenhang en 
gemeenschapszin doen ontstaan zonder erover te 
praten, maar te doen. Sociumi werkt daarom vooral 
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met aansprekende communicatieve beeldentaal, met 
ideeën die dynamiseren, met metaforen, bvb. het 
komende campagneproject van “Het Straatsalon”. 
Prototypes hebben we vooralsnog niet. We zetten 
onze ideeën en goede voorbeelden van elders om in 
affiches, posters, wenskaarten, tekeningen en 
schema’s. Voor het overige richten we ons op 
zelfgekozen thema’s en knelpunten. We verkiezen te 
werken in het hier en nu, al strookt dat niet zo goed 
met de decretale wens alles maximaal te voorzien in 
de vijfjaren overspannende beleidsplanning. Na vijf 
jaar is het duidelijk dat een beweging de actualiteit 
moet volgen en volgens de situatie moet handelen en 
thema’s vorm geven. In die beweging voor actief 
burgerschap waren projecten en verstoringen van de 
routine voor ons een bron van leren en kansen op 
frisse aanpak. 
Is er positief resultaat? Sociumi kan noch mag iets in 
zijn eentje claimen, wel integendeel. Succes in het 
sociaal-cultureel veld heeft steeds vele vaders en 
moeders. Projecten van activering tonen aan dat 
gemeenschappelijk de schouders onder iets zetten 
loont. Dat vergt veel vertrouwen om niet oeverloos te 
moeten overleggen, te plannen enz. We lopen 
overigens niet graag aan het handje. Veel 
overkoepelende structuur is meestal overbodig; 
integendeel, ze zorgt voor contraproductieve ballast. 
Gespreid en gedeeld  leiderschap in 
samenwerkingsverbanden werkt het best en we staan 
er ruim voor open. Samenwerking tussen verschillende 
organisaties vergt wel klare afspraken voor de 
uitvoering. Voor het overige geloven we dat actief 
burgerschap een beetje doet wat Archimedes zei: 
“Geef me een steunpunt en ik zal de wereld opheffen.” 
De actieve burger is zo een minuscuul, aards 
steunpunt. Hij of zij breng verandering te weeg waar je 
het niet zou verwachten of voor mogelijk hield. Als we 
om ons heen kijken dan zien we ze: de talloze mensen 
die zich met hart en ziel afsloven in vrijwilligerstaken 
terwijl ze zich bij hun dagelijkse beroepsarbeid enkel 
plichtmatig inzetten van 9 to 5. 
 
Hoe word je een actief burger? 
Als het kriebelt, als het in je vonkt, als je de prikkel 
voelt, als je wakker bent en scherper kijkt, als je 
geraakt wordt en aanvoelt dat je zelf best de handen 
uit de mouwen steekt, dan ben je in de stemming om 
actief burger te zijn. De beste manier trouwens om 
aan een uitdaging, mistoestand, probleem of tekort te 
verhelpen is er zelf aan beginnen. Het laatste wat we 
moeten doen is te wachten op Godot of op de 
overheid. Zelf starten maakt het leuk. Echte 
gedrevenheid komt uit het hart, uit het diepste van 
onszelf, waar de vonk van het actief doen aan 

ontspringt. Niets leuker overigens dan de persoonlijke 
kennis, kunde en talent in te zetten voor wat je zelf 
belangrijk vindt. Uiteindelijk is de actieve burger een 
lefgozer, iemand die durft de eigen visie of droom op 
een iets betere wereld zelf in de werkelijkheid om te 
zetten. Actieve burgers geven zo kleur en dynamiek 
aan de samenleving. Het zijn diepe tinten die 
harmonie geven aan de samenleving, haar doen 
opfleuren omdat ze ingekleurd werden door empathie, 
door luisteren en communiceren op basis van 
wederzijds respect. Bij elke actieve burger hoort 
eveneens een verhaal dat de specifieke invulling 
weergeeft en betekenis heeft voor zijn of haar persoon 
alleen. Daarom vergelijkt Sociumi nooit. Actief 
burgerschap is immers een lonkend perspectief voor 
iedereen, persoonlijk en op de eigen maat gesneden. 
Wat gemeenschappelijk aanwijsbaar blijft, is het 
gevoel van tevredenheid, de trots over de eigen 
vrijwillige inzet. Uit de verhalen⁹ die Sociumi 
optekende tijdens de interviews met actieve burgers 
bleek dat zij zich pas goed in hun vel vonden wanneer 
ze het beste uit zichzelf haalden. Het goed gevoel is 
dus de hoogste beloning die actieve burgers zichzelf 
geven, door daadwerkelijk iets om niet te doen voor 
een ander. 
 
Sociumi is een jonge, landelijke, sociaal-culturele 
beweging, gesubsidieerd door de Vlaamse 
Gemeenschap. De vzw ziet de actieve burger als een 
onmisbare schakel in onze democratische samenleving. 
Op kleine schaal wil de beweging de participatie, 
maatschappelijke betrokkenheid en de inzet van elk 
van ons activeren en de idee promoten dat iedereen als 
burger actief kan zijn. Dat houdt in dat de drempels 
voor het ‘actief zijn’ worden weggewerkt, dat actieve 
burgers in de schijnwerpers komen te staan en dat er 
inhoudelijke impulsen worden gegeven die leiden tot 
openbaar debat, maatschappelijke vernieuwing, actie 
en engagement. 
 
Sociumi vzw, Vrijdagmarkt 24-25, 9000 Gent 
Tel en fax: 09-233.03.83 - www.sociumi.be - 
info@sociumi.be 
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Voetnoten:  
 

¹ Senior medewerker Sociumi vzw 
² Gecoördineerde versie na de laatste wijziging door het decreet van 2 
juni 2006.  

³ Evelien Tonkens, Meerjarenkader, onderzoek en onderwijs 2005-2009 
bijzondere leerstoel actief burgerschap, competentieontwikkeling en 
toerusting, februari 2006, p 4.  

⁴ Evelien Tonkens, De bal bij de burger, inaugurale rede bij het 
aanvaarden van het ambt van hoogleraar aan de Universiteit van 
Amsterdam op 10.11.2006, Vossiuspers UvA, 32 blz.  
⁵ De Bal bij de burger, p18.  

⁶ Voor de grafische voorstelling van het klavertje drie maakten we 

gebruik van de knopentheorie weergegeven in Wikipedia, de vrije 
encyclopedie Nederland. Het Klavertje Drie, de klaverbladknoop, geldt als 

het eenvoudigste voorbeeld van een niet-triviale knoop.  
⁷ Zie hiervoor Bart Maes, Lut Creemers, Hugo Vanheeswyck, Het 
onderwijs als oefenplaats in burgerzin. De nieuwe vakoverschrijdende 

eindtermen, Sociumi tijdschrift Perspectief 2008/4, p 25-28.  
⁸ Vrijwilligers broodnodig, Uitgave in een brooddoos van geplastificeerde 
themafiches zoals vergaderen, assertiviteit, conflicthantering, rechten en 

plichten van vrijwilligers, omgaan met verandering, enz. Uitgave 2007 met 
aanvullingen in 2008.  
⁹ Zie het campagneboek, Galerij Actieve Burgers, Gedreven door goed 

gevoel, 20 verhalen van actieve burgers, Gent 2007.  
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I. Actief burgerschap als conceptuele bril  
 
In haar eerste, wellicht sterk autobiografische, roman 
The Lying Days schetst de Zuidafrikaanse schrijfster 
Nadine Gordimer het portret van een jonge sensuele 
vrouw die zich bewust wordt van de schrijnende 

sociale onrechtvaardigheid in haar land. Haar steeds 
intensere identificatie met waarden als democratie, 
gelijke rechten en kansen voor de zwarte 
Zuidafrikaanse bevolking loopt echter parallel met de 
opkomst en toenemende almacht van het 

 

In het teken van actief burgerschap: 

Herstelbemiddeling en 

vrijwilligerswerking  
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Sinds 2005 bouwt de bemiddelingsdienst Arrondissement Leuven (BAL) een vrijwilligerswerking uit. Het is een lokaal 
initiatief dat van bij zijn aanvang scherp is afgebakend: het project situeert zich binnen de sfeer van de 
jeugdcriminaliteit; het spitst zich toe op bemiddelingsgesprekken tussen minderjarige daders en hun slachtoffers; het 
leidt vrijwilligers op tot bemiddelaar. De vrijwilligerswerking binnen BAL bevat verschillende onderdelen. Er is de 
werving en selectie van kandidaat-vrijwilligers volgens een vooraf bepaald profiel. Voor de vrijwilligers in opleiding is er 
een intensief vormingsprogramma uitgewerkt dat uitmondt in een intensieve training op het terrein. De opgeleide 
vrijwilligers  worden deskundig omringd. Iedere vrijwilliger krijgt namelijk een coach (professionele bemiddelaar) waar 
ze steeds beroep op kunnen doen. Verdere ondersteuning wordt geboden door gezamenlijke vormings- en 
ontspanningsmomenten met de gehele vrijwilligersgroep.  
 
De uitbouw van dit lokale vrijwilligersproject is niet zomaar uit het niets ontstaan. Het wordt mee gedragen door een 
set van overtuigingen, waarden en idealen. Deze overtuigingen worden op geregelde momenten en plaatsen expliciet 
geformuleerd als legitimatie van de vrijwilligerswerking naar andere actoren op het veld, in een visietekst, tijdens een 
studiedag, in een onderzoeksvoorstel. Maar nog meer voeden deze overtuigingen en idealen impliciet de dagelijkse 
vrijwilligerswerking. Die overtuigingen en idealen zijn belichaamd in de veelheid van activiteiten, interventies, en 
gesprekken die tussen de betrokkenen van de vrijwilligerswerking plaatsgrijpen.    
Het vrijwilligersproject te BAL heeft dus een achterliggende visie, maar in welke mate staat die in het teken van actief 
burgerschap? Dat is de centrale vraagstelling van deze bijdrage. Ze nodigt ons in het kader van deze nieuwsbrief uit om 
te reflecteren over onze vertrouwdheid met de vrijwilligerswerking binnen BAL.  Twee ambities drijven ons hierbij: 1. 
(aan de lezer) kenbaar maken hoe het vrijwilligersproject zich van bij het begin expliciet door idealen van actief 
burgerschap heeft laten leiden; 2. beter verstaan hoe actief burgerschap impliciet de vrijwilligerswerking inspireert. 
 
Om deze ambities enigszins waar te maken zullen we in een eerste luik van onze bijdrage verduidelijken wat wij onder 
actief burgerschap verstaan (I). Dat is een moeilijke oefening. Rond dit thema  is reeds ontzettend veel inkt gevloeid. 
Actief burgerschap is ook een meerlagig begrip. Het bevat verschillende dimensies en invalshoeken. In wat volgt sporen 
we vanuit onze vertrouwdheid met herstelbemiddeling en vrijwilligerswerking enkele facetten van actief burgerschap 
op. We brengen die facetten op een abstracter niveau. Op die manier bouwen we ‘actief burgerschap’ om tot een 
conceptueel kader, een conceptuele bril om naar de vrijwilligerswerking te kijken.  
In het tweede luik van onze bijdrage kijken we vanuit die conceptuele bril van actief burgerschap naar de expliciete visie 
die de vrijwilligerswerking binnen BAL van bij haar aanvang fundeert (II).  
In het derde luik beschrijven we hoe deze overtuigingen, waarden en idealen eerder impliciet genesteld zitten in de 
feitelijke praktijk. (III). Onze achterliggende hypothese daarbij is dat actief burgerschap zinvolle dimensies van onze 
vrijwilligerswerking aan de oppervlakte brengt die tot nog toe niet expliciet zijn benoemd. Actief burgerschap zou die 
dimensies dan tot volle recht laten komen.        
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apartheidsregime. De roman geeft ons een zeer 
indringend beeld van hoe het moet voelen om 
opgesloten te zijn in een regime dat de ontkenning is 
van alle waarden die je dierbaar zijn. Aan het einde 
van het boek lezen we een treffende  passage. Het 
hoofdpersonage is er in een verhitte discussie 
verwikkeld. Op het wat naïeve geloof van één van 
haar vrienden in politieke actie tegen de nationalisten 
die het apartheidsregime hebben geïnstalleerd 
antwoordt ze cynisch en droef: “Oh, politically, yes, I 
grant that politically we’re protesting madly. But you 
know that wasn’t what I was talking about. It’s inside. 
Inside ourselves, in the individual consciousness of 
ourselves in possession of our personal destiny: it’s 
that which we’ve put aside, laid away, in the lavender, 
postponed”².  
 
De onmacht van Gordimers hoofdpersonages die 
geen greep meer hebben op hun plaats en lot in hun 
samenleving, klinkt ons niet geheel vreemd in de 
oren. Die onmacht  brengt ons dicht bij de kwetsuren 
en frustraties van waaruit herstelrechtelijke 
initiatieven zoals dader-slachtofferbemiddeling zijn 
ontstaan. Net zoals het apartheidsregime bij vele 
bewogen Zuid-Afrikanen het innerlijke gevoel van 
autonomie heeft aangetast, zo ook zien zowel daders 
als slachtoffers het justitieel apparaat als een 
ingrijpend en grillig systeem. In hun belevingswereld 
ontneemt dat systeem hen elke greep op de verdere 
gevolgen van het gepleegde delict.  
Tegelijk heeft Gordimers roman iets van een 
contrastervaring. Die ervaring delft een belangrijke 
dimensie van actief burgerschap op. In schril contrast 
met de onmacht van sociaal bewogen burgers in het 
apartheidsregime, in schril contrast met de onmacht 
van vele daders en slachtoffers van delicten, verwijst 
actief burgerschap naar de activering van een hele set 
van competenties die burgers toelaat om (enige) 
greep te hebben op de plaats en toekomst die 
overheden hen als burgers toebedelen in de 
samenleving. 
Al naargelang de klemtoon die wordt gelegd op één 
van die competenties zou je verschillende aspecten 
van actief burgerschap kunnen losweken. Twee 
springen ons voorlopig in het oog: controlerend 
burgerschap en deliberatief burgerschap.  
Controlerend burgerschap activeert de 
weerbaarheidscompetenties van burgers. Dit zijn de 
competenties die burgers in staat stellen het  
machtsoverwicht van de overheid af te grenzen in het 
licht van hun legitieme noden en belangen. Actieve 
burgers zijn in dat opzicht bekwaam om overheden 
ter verantwoording te roepen, tegen te spreken en 
aan te spreken op redelijkheid. Het spreekt voor zich 
dat deze competenties niet van nature aanwezig zijn. 

Ze veronderstellen allerlei rechtswaarborgen, en de 
instituties en beginselen van een rechtsstaat.  
Deliberatief  burgerschap  activeert de competenties 
van burgers om rond een maatschappelijk thema of 
probleem dat hen allen aanbelangt medezeggenschap 
uit te oefenen. Inspraak is hier echter meer dan 
invloed uitoefenen op collectieve beslissingen.  
Actieve burgers beraadslagen, plegen overleg: ze zijn 
bekwaam om in een gezamenlijke discussie over het 
maatschappelijk probleem te reflecteren³. Ze zijn 
bekwaam om met hun medeburgers het probleem te 
duiden en te regelen in het licht van belangen, noden 
en waarden die het individueel belang overstijgen. 
Ook deze competenties komen niet uit de lucht 
gevallen. Overheden moeten zich niet alleen 
coöperatief opstellen ten aanzien van deliberatieve 
burgers. Deliberatief burgerschap vraagt ook om een 
facilitering en activering van burgers in hun 
bekwaamheid tot gezamenlijk overleg. De overheid 
en de gehele samenleving hebben daarin een 
belangrijke rol te spelen. Burgers moeten worden 
geprikkeld om een pluraliteit van standpunten te 
aanvaarden, om zich in te leven in het standpunt van 
medeburgers, om vertrekkend van hun subjectieve 
beleving zich te verplaatsen in een standpunt dat hun 
eigen belang overstijgt. Deliberatief burgerschap 
veronderstelt met andere woorden noodzakelijkerwijs 
burgerzin. Het veronderstelt, en hier komt een wat 
beladen term, verantwoordelijk burgerschap.         
 
Maar er is meer. Er is nog minstens een derde aspect 
van actief burgerschap. Keren we daarvoor terug naar 
Gordimers ‘The Lying Days’. Het verlies dat Gordimer 
beschrijft in het subtiele portret van haar 
hoofdpersonage is er ook één van zelfverlies. Stel 
jezelf eens in haar plaats. Afgesneden geraken van 
waarden (sociale en raciale gelijkheid, effectieve 
erkenning van grondrechten) die je bezielen, niet 
meer gehoord worden in de idealen die je zo dierbaar 
zijn. In een dergelijk politiek klimaat geraakt je 
persoonlijkheid, je diepste ‘zelf’ gefnuikt, want je hebt 
geen publieke plaats meer van waaruit je jezelf kan 
reveleren ten overstaan van anderen. Je hebt geen 
context meer voor zelfexpressie want je kan je niet 
meer in vertrouwen overleveren aan de blik en het 
oordeel van je medeburgers. Opnieuw komt hier, bij 
wijze van contrast, een belangrijk facet van actief 
burgerschap aan de oppervlakte. Actief burgerschap is 
expressief burgerschap: het activeert het vermogen 
van burgers om zichzelf publiek te realiseren, om 
zichzelf uit te drukken doorheen inspraak en 
gezamenlijk overleg.  Actief burgerschap bevestigt in 
dit opzicht onze menselijke natuur: de mens is van 
nature een relationeel wezen. Omdat mensen nooit 
perfect zichzelf kennen, zijn ze voortdurend 
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genoodzaakt hun eigen standpunten en 
belevingswereld aan elkaar uit te wisselen. In deze 
voortdurende uitwisseling wordt ons eigen bestaan en 
de wereld rondom ons betekenisvol. Door burgers aan 
te spreken op hun vermogen tot gezamenlijk overleg 
worden ze tegelijk bevestigd in hun diep menselijk 
verlangen zichzelf uit te drukken en hun unieke 
standpunten aan elkaar uit te wisselen.⁴       
 
 
II.  Vrijwilligerswerking en herstelbemiddeling (de 
expliciete visie)  
 
Bekijken we nu het vrijwilligersproject in het licht van 
noties als controlerend, deliberatief en expressief 
burgerschap. Hoe kunnen we  de expliciete visie achter 
het vrijwilligersproject binnen de Bemiddelingsdienst 
Arrondissement Leuven (BAL)  verstaan? We 
concentreren ons hierbij op de visietekst op grond 
waarvan de vrijwilligerswerking binnen BAL is van start 
gegaan. Een aantal aspecten van die visie komen nu 
sterk in reliëf te staan.  
 
Eerst en vooral wordt de visietekst gestuwd door het 
herstelrechtelijke ideaal van participatieve justitie. 
Geheel in het verlengde van een herstelrechtelijke 
benadering van strafrecht en criminaliteit wordt een 
delict gezien als een conflict tussen burgers.  “Dit 
herstel” we citeren, “kan worden bereikt door het 
conflict eerst bespreekbaar te maken bij de rechtstreeks 
betrokkenen in de hoop op die manier tot een 
overeenkomst te komen waar beide partijen achter 
staan(...)? Herstelrecht gaat uit van een actieve 
participatie van de betrokken partijen bij het bepalen 
wat de maatschappelijke reactie moet zijn op een 
strafbaar feit”. ⁵ 
De herstelrechtelijke visie die uit bovenstaand 
tekstfragment blijkt, staat helemaal in het teken van 
actief burgerschap, en meer in het bijzonder van 
deliberatief burgerschap. Een herstelrechtelijke 
benadering is vanuit zichzelf gericht op het activeren 
van deliberatieve burgerschapscompetenties 
(medezeggenschap, gezamenlijk overleg,  overstijgen 
van eigen belang). De  herstelrechtelijke benadering die 
in de tekst weerklinkt, kent ook de overheid een 
faciliterende en coöperatieve rol toe. Het is aan de 
overheid om binnen de gerechtelijke procedure ruimte 
te scheppen voor gezamenlijk overleg tussen de 
conflictpartijen. Het is aan de justitiële overheden 
(parket en rechter) om zich constructief  ten opzichte 
van deze deliberatieve processen te verhouden.   
 
Ten tweede boetseert de tekst de positie van de 
vrijwilliger  zeer sterk vanuit de rol die de samenleving 
dient te spelen in herstelbemiddeling. De visietekst 

gaat er vanuit dat niet alleen dader en slachtoffer, 
maar ook de samenleving betrokken partij is in een 
delict. Misdrijven veroorzaken niet alleen individuele 
schade, ze schenden ook het maatschappelijke 
weefsel. Hieruit wordt afgeleid dat ook de 
samenleving de verantwoordelijkheid draagt om de 
conflictpartijen uit te nodigen tot en het begeleiden in 
hun deliberatief burgerschap. Gezamenlijk het 
gepleegde onrecht bespreekbaar maken, zich 
verplaatsen in een standpunt dat het eigen belang 
overstijgt, op zoek gaan naar een gezamenlijke 
oplossing: het is ook aan de samenleving om deze 
deliberatieve burgercompetenties tussen 
conflictpartijen te faciliteren. Hier is voor de 
vrijwilliger-bemiddelaar een belangrijke rol 
weggelegd, zo lezen we in de visietekst. Die 
vrijwilliger kan, omdat de conflictpartijen hem zien als 
een echte medeburger, veel beter dan de 
professionele bemiddelaar die vertegenwoordigende 
rol op zich nemen.  
 
Ten derde gaat de visietekst uit van de hypothese dat 
het inschakelen van vrijwilligers in herstelbemiddeling 
drempelverlagend werkt. “Vrijwilligers bieden voor de 
partijen mogelijks meer garantie dat het conflict 
volledig aan hen zal worden overgelaten.⁶” Natuurlijk 
wordt niet ontkend dat ook professionele 
bemiddelaars, gelet op hun methodische 
competenties, conflictpartijen uitnodigen tot actief 
burgerschap. Het ligt immers ingebakken in hun 
bemiddelaarsrol om de betrokken partijen  inspraak 
te geven in ‘hun zaak’, om hen uit te nodigen tot 
dialoog,  om het eigen belang van beide partijen te 
helpen overstijgen. Het punt is nu net dat vrijwillige 
bemiddelaars, meer dan de ‘professionals’, de 
drempel tot deliberatief burgerschap kunnen 
verlagen. Volgens de expliciete visie achter de 
vrijwilligerswerking maken een drietal redenen deze 
overtuiging geloofwaardig. 1. Conflictpartijen zijn 
gemakkelijker afgeschrikt door de expertise van de 
professionele bemiddelaar. Zijn aura van 
deskundigheid en meerkennis, zou een rem zetten op 
hun zin om  gezamenlijk de bespreking van het 
conflict in handen te nemen.  2. Conflictpartijen 
associëren vrijwilligers minder  met (de vaak als 
vijandig beschouwde) gerechtelijke instanties. 
Professionele bemiddelaars zouden wel gemakkelijker 
te kampen hebben met dit euvel.  3. Conflictpartijen 
zouden zich door de vrijwilliger-bemiddelaar 
gemakkelijker tot deliberatief burgerschap laten 
verleiden. Vrijwilligers stralen veel intenser en 
duidelijker een gemotiveerd en solidair 
medeburgerschap uit dan hun betaalde, professionele 
collega’s.  
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Ten vierde zouden conflictpartijen zich, zo blijkt uit de 
visietekst,  via de tussenkomst van vrijwilligers-
bemiddelaars meer gedragen weten door de 
samenleving⁷. Versterkt in hun vertrouwen in de 
samenleving, zouden zij meer geneigd zijn om hun rol als 
deliberatief burger op te nemen. Zij zouden meer geneigd 
zijn om het delict, het conflict en de schade bespreekbaar 
te maken in het licht van noden en waarden die het 
individueel belang overstijgen. Van gefrustreerde 
mensen, die het vertrouwen in de maatschappij kwijt zijn 
en zich niet erkend weten, kan je moeilijk deliberatieve 
burgerschapscompetenties verwachten. De vertrouwen 
wekkende tussenkomst van vrijwilligers zou deze 
frustraties kunnen temperen.  
 
Ten vijfde en tot slot, vermeldt de visietekst de positieve 
bijdrage van vrijwilligers tot de verspreiding van het 
herstelrechtelijk gedachtengoed.⁸ De vrijwilliger-
bemiddelaar verschijnt hier als de ‘blijde boodschapper’ 
waarvan gehoopt wordt dat hij door de uitwisseling van 
zijn ervaringen zijn omgeving prikkelt om deliberatieve 
competenties te mobiliseren wanneer zij betrokken 
geraken in conflicten en delicten.  Vrijwilligerswerking 
zou zo een sociaal-
pedagogisch effect kunnen 
teweegbrengen. Het zou niet 
alleen het draagvlak voor 
herstelrecht en 
herstelbemiddeling 
verbreden, maar ook dat van 
actief deliberatief 
burgerschap.   
 
 
III. Vrijwilligerswerking en 
herstelbemiddeling ( de 
impliciete visie) 
 
Hierboven hebben we reeds 
gezegd dat er ook nog een 
impliciete visie leeft over de 
waarde en betekenis van 
vrijwilligerswerking in 
herstelbemiddeling. Die visie 
toont zich in de  verschillende 
vormingsactiviteiten die door 
de professionele 
bemiddelaars worden georganiseerd. Die overtuigingen, 
idealen en waarden circuleren tevens in de contacten 
tussen de professionele bemiddelaars en de vrijwilligers, 
tussen de conflictpartijen onderling, maar ook tussen de 
vrijwilligers zelf. In wat volgt wensen we vooral op basis 
van onze eigen vertrouwdheid (en hier en daar op basis 
van de eerste aanzetten tot wetenschappelijk onderzoek) 
zicht te krijgen op de impliciete visie binnen de 
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vrijwilligerswerking. Dat is niet eenvoudig. In wat 
volgt spreken we hiervoor onze beperkte en 
gekleurde ervaringen aan en plaatsen ze in het teken 
van actief burgerschap.  
 
Wat betekent, vooreerst, vrijwilligerswerking vanuit 
het standpunt van de conflictpartijen? Ligt hun 
impliciete visie geheel en al in het verlengde van de 
expliciete visie achter vrijwilligerswerking? Zien 
conflictpartijen met andere woorden ook de 
interventies van vrijwilligers-bemiddelaars als een 
dankbaar instrument voor de verspreiding en 
activering van (hun) deliberatief burgerschap? Het 
spreekt voor zich dat conflictpartijen veel minder 
strategisch en doelgericht naar de positie van 
vrijwilligers kijken dan een bemiddelingsdienst die 
een vrijwilligerswerking heeft opgestart. 
Conflictpartijen zijn er niet op uit om actief burger te 
worden en zien niet expliciet de vrijwilliger-
bemiddelaar als een hefboom daarvoor. De eerste 
aanzetten van wetenschappelijk onderzoek blijken 
wel de hypothese te bevestigen dat conflictpartijen 

zich positief aangesproken voelen door de 
onbaatzuchtige solidariteit van de vrijwilliger-
bemiddelaar.⁹ De drempel ligt lager. “Dit praat toch 
gemakkelijker”, zei een geïnterviewde conflictpartij. 
Conflictpartijen, zo lijken de onderzoeksresultaten te 
bevestigen, ervaren hier een aspect van burgerschap 
dat we nog niet voldoende hebben scherp gesteld. 
We noemen het de passie van solidair 
medeburgerschap. Het gaat hier, primo, om de passie 
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van een burger die zich met zijn medeburgers 
verbonden weet, die zich hun lot aantrekt. Maar dit 
aspect van burgerschap verwijst, secundo, ook naar het 
respect,  de bewondering en de dankbaarheid die 
burgers ervaren wanneer ze zich in het concrete 
engagement van hun medeburgers gedragen weten 
door de gehele samenleving waarvan ze deel uitmaken.  
Wat betekent, ten tweede, vrijwilligerswerking 
concreet voor de professionele bemiddelaars die 
binnen de bemiddelingsdienst van het Arrondissement 
Leuven (BAL) de vrijwilligerswerking cöordineren en 
organiseren? Het hoeft niet te verwonderen dat zij  
ernaar streven hun expliciete visie rond vrijwilligers 
waar te maken: hen zo goed mogelijk methodisch 
opleiden en, hiermee, ervoor zorgen dat ze zo 
respectvol mogelijk het deliberatief medeburgerschap 
van de conflictpartijen helpen activeren.  Maar er is 
meer. De waarde van de vrijwilligerswerking voor 
professionele bemiddelaars ligt wellicht ook in de 
hierboven geschetste idee van solidair 
medeburgerschap.  De belangeloze inzet van 
vrijwilligers roept niet alleen appreciatie en 
dankbaarheid op bij de partijen maar tevens bij de 
professionele bemiddelaar. De motivatie van 
vrijwilligers, hun houding, kijk 
op de samenleving, hun 
verantwoordelijk 
burgerschap werken 
inspirerend en doen de 
‘professional’ zelf stilstaan bij 
hun plaats als burger in de 
samenleving. De passie van 
vrijwilligers voor solidair 
medeburgerschap prikkelt en 
bevraagt hem/haar in zijn 
burgerschapscompetenties. 
In dit opzicht intensifieert de 
vrijwilligerswerking de 
bemiddelingsdienst als 
democratisch project. De 
professionele bemiddelaar 
ervaart hier een afstand 
tussen zijn 
bemiddelingsmethodiek, zijn 
streven naar de juiste 
houding en vaardigheden, 
enerzijds, en het diepere 
engagement van vrijwilligers-bemiddelaars, anderzijds. 
Het is de afstand tussen gedegen professionaliteit en 
de passie voor medeburgerschap waarmee een burger 
(de vrijwilliger) zijn medeburgers (de conflictpartijen) 
respectvol uitnodigt tot ontwikkeling van hun 
deliberatieve burgerschapscompetenties.   
 
En, tot slot, wat betekent het vrijwilligersproject nu 

voor de vrijwilligers zelf? Hoe verschijnt voor hen de 
vrijwilligerswerking in het teken van actief 
burgerschap? In wat volgt (en aan het einde van deze 
bijdrage) halen we slechts één van de vele ervaringen 
van vrijwilligers voor de geest. Tijdens de 
vormingsactiviteiten worden de methodiektrainingen 
en informatie-avonden regelmatig gekruid met 
gezamenlijke spelactiviteiten: voorwerpen kiezen met 
een persoonlijke geschiedenis, diezelfde voorwerpen 
uitwisselen en raden wie dat voorwerp toebehoort. 
Knotsgekke cadeautjes uitwisselen en opnieuw raden 
wie de schenker is, kaartjes met karaktertrekken 
uitkiezen die bij je persoonlijkheid passen en in 
groepjes bespreken hoe je die trekken meeneemt in 
het bemiddelingsgebeuren.  
Wat doen dergelijke activiteiten met je als beginnend 
vrijwilliger-bemiddelaar? En waarom zouden die meer 
ludieke activiteiten in het teken staan van actief 
burgerschap? Het antwoord hierop is dubbel.  
Ten eerste beseffen vrijwilligers geleidelijk aan dat die 
activiteiten zijn methodische competenties 
aanscherpen: ze leren intens en respectvol naar 
elkaar luisteren. Ze worden gevoelig voor het unieke 
standpunt dat elk van hen in de wereld inneemt. Ze 

leren ook elkaars belevingswereld bespreekbaar 
te maken en te kaderen.  En dat heb je allemaal 
nodig om een goed bemiddelaar te worden.   
Ten tweede nodigen die soms wat onozel 
lijkende spelletjes vrijwilligers plagend uit om 
zich aan elkaar kenbaar te maken. Telkens hangt 
daarbij een open vraag boven hun hoofden (wie 
ben jij?) en een geruststellende bevestiging (je 
mag zijn  wie jij bent). ‘Vertel eens een verhaal 
aan de anderen waar je fier op bent.  Geef eens 
in enkele sleutelwoorden weer hoe dat verhaal 
en de fierheid van je gesprekspartner overkomt’. 
Zo’n ludieke opdrachten zijn oefeningen in het 
met open vizier spreken: je kwetsbaar 
overleveren aan de blik en het woord van de 
ander. Vrijwilligers leren zo elkaar anders aan te 
spreken, vanuit een dieper vertrouwen – en dat 
gebeurt soms geruisloos, soms met horten en 
stoten. Eigenlijk worden ze in een leersituatie  
geplaatst. Ze leren zo een stukje kwetsbaarheid 
in het gesprek toe te laten. Ze leren ook 
respectvol elkaars tussenruimte te bewaren: de 
gespreksruimte die ze met elkaar delen maar die 

hen ook  van elkaar onderscheidt. Of nog: vrijwilligers 
leren aan elkaar betekenissen uit te wisselen, met 
volle respect voor elkaars eigen insteek, voor elkaars  
dromen en verlangens, interesses en onzekerheden. 
De wat triviaal ogende spelletjes activeren bij 
vrijwilligers hun vermogen om zichzelf in groep of in 
groepjes uit te drukken en zich in vertrouwen over te 
leveren aan de blik en standpunten van anderen. Ook 
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deze spelletjes staan op een opmerkelijke wijze in het 
teken van actief burgerschap. Ze maken vrijwilligers 
gevoelig voor wat we hierboven expressief burgerschap 
hebben genoemd: het vermogen zichzelf publiek te 
reveleren en zich daarin door medeburgers erkend te 
weten.  
Vrijwilligerswerk is dan veel meer dan onbetaalde arbeid 
die beloond wordt met koekjes, drankjes en gastvrijheid. 
Vrijwilligerswerk is dus ook meer dan een aantrekkelijk 
instrument om het actief burgerschap van conflictpartijen 
te stimuleren. Vrijwilligerswerking, niet in het minst in de 
context van herstelbemiddeling, draagt bij tot het 
bewaren en cultiveren van de verschillende manieren 
waarop mensen, met hun mogelijkheden en beperkingen, 
aanwezig zijn in en vormgeven aan hun samenleving.  
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In de praktijk van "community mediation" of 
g e m e e n s c h a p s b e m i d d e l i n g  ( b u r e n -  e n 
buurtbemiddeling) bestaan nogal wat verschillen 
tussen de Latijnse landen en de landen met eerder 
Angelsaksische opstelling. Jean-Pierre Bonafé-Schmitt 
wijst er op dat het moeilijk is de Angelsaksische 
wereld tegen de Latijnse wereld af te zetten, omdat er 
tussen de Angelsaksische en de Latijnse landen maar 
ook in de Angelsaksische en in de Latijnse wereld 
tussen de landen onderling heel wat verschillen 
bestaan. Toch kan men met een zekere 
veralgemening stellen dat men in de Angelsaksische 
wereld eerder van ‘community mediation’ of 
gemeenschapsbemiddeling spreekt. In de Latijnse 
landen en m.n. in Franstalig Europa geeft men de 
voorkeur aan de term médiation de quartier, 
médiation sociale of médiation locale².  De term 
‘community mediation’ of gemeenschapsbemiddeling 
wijst beter op het feit dat het om meer gaat dan om 
'personal troubles' maar dat er ook sprake is van 
'public issues³'. Niet enkel lokale overheden, politie, 
opbouwwerk en sociale diensten willen het probleem 
grondiger aanpakken, maar gans de gemeenschap 
neemt haar verantwoordelijkheid.  
Buurtbemiddeling is een lokaal beleidsinstrument 
zowel voor het aanpakken van ruzies en problemen in 
buurten en wijken en het voorkomen van escalaties 
van deze conflicten, als voor verbetering van de 
leefbaarheid, bevordering van de veiligheid, integratie 
van minderheidsgroepen en sociale cohesie.  
Wij spreken over burenbemiddeling als het accent op 

de bemiddeling zelf ligt en op het oplossen van een 
conflict tussen buren. Wij gebruiken de term 
buurtbemiddeling als er naast de oplossing van een 
conflict tussen buren een sociale beweging ontstaat 
die in lokale gemeenschappen een nieuwe 
onderhandelende cultuur doet ontstaan, waar door 
buurtbewoners voor buurtbewoners bemiddeld 
wordt. Buren- en buurtbemiddeling is het equivalent 
v o o r  ' c o m m u n i t y  m e d i a t i o n '  o f 
gemeenschapsbemiddeling. In Nederland heeft dit 
model aanleiding gegeven tot vele initiatieven. In 
Amsterdam, Rotterdam, Zwolle, Deventer en in menig 
andere stad kan men magnifieke voorbeelden vinden. 
In dit artikel beschrijven we hoe de Community 
Boards van San Francisco een echte sociale beweging 
hebben tot stand gebracht in een grote stad door de 
actieve participatie en inzet van burgers aan de 
sociale cohesie van hun buurt of wijk. Burgers dragen 
er actief bij tot het verbeteren van de 
verstandhouding, leefbaarheid en veiligheid in hun 
stadswijk.  
 
1. De "San Francisco Community Boards" (SFCB) 
Sinds de jaren zeventig zijn de Amerikaanse 
"Community Boards" door criminologen gekend⁴. 
Door de ontwikkeling van de grote-steden-
problematiek, de stijging van de geregistreerde 
criminaliteit (objectieve onveiligheid) en de toename 
van subjectieve onveiligheidsgevoelens, ging men 
steeds meer beroep doen op de "Community Boards". 
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of gemandateerde bemiddelaars van de gemeente bemiddelen bij conflicten tussen buurtbewoners. Bij burenruzies 
lopen emoties soms zo hoog op dat de buren alleen nog maar elkaars leven moeilijk maken. Een neutrale en 
onafhankelijke buurtbemiddelaar kan hier uitkomst bieden. Door te zoeken naar de achterliggende motieven en 
behoeften bij beide partijen, kan een basis gevonden worden waaruit een gemeenschappelijk belang en begrip kan 
ontstaan. Buurtbemiddeling richt zich niet alleen op verzoening bij burenconflicten. Het oplossen van 
belangenconflicten is belangrijk, maar even belangrijk zo niet belangrijker, is het feit dat buurtbemiddeling een sociale 
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buren en sociale samenhang in wijken en buurten. 
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Stadsbesturen en sociale diensten gingen de zorg voor 
veiligheid en welzijn in de wijken voor een deel op 
zich nemen. Justitie ging op zoek naar vormen van 
sociaalpreventieve acties in het bijzonder t.o.v. de 
veelvoorkomende kleine criminaliteit.  
De sociale desintegratie werd beschouwd als een 
primaire oorzaak van criminaliteit, die buiten het 
bereik van het vooral repressief werkende strafrecht 
ligt. Deze sociale desintegratie op zichzelf hangt 
samen met of komt tenminste tot uitdrukking in een 
gebrek aan directe communicatie over irritaties en 
conflicten in het algemeen⁵. 
Door afhandeling van conflicten tussen buren door 
buurtbemiddelaars van de wijk wilde men het 
samenleven met buren verbeteren en hen helpen om 
conflicten en spanningen horizontaal en niet verticaal 
op te lossen. Men spreekt dan ook van een 
horizontale oriëntatie i.p.v. een verticale oriëntatie. 
Mensen met buurtconflicten gaan beroep doen op de 
"Community of volunteers" (horizontale oriëntatie) in 
plaats van op overheidsinstanties zoals politie, sociale 
diensten en gerecht (verticale oriëntatie). 
De SFCB zijn een geesteskind van Shonholtz. Ze zijn 
uniek in verscheidene opzichten, alhoewel veel 
aspecten van Shonholtz' organisatie ook terug te 
vinden zijn in buurbemiddelingsprojecten in de rest 
van de Verenigde Staten. Ze vormen de basis voor het 
ontstaan van een 'projectcultuur'. Deze draagt ertoe 
bij dat een onderlinge solidariteit en identificatie 
tussen de vele vrijwilligers ontstaat. 
De oprichter Raymond Shonholtz stelt dat conflicten 
vaak ontstaan tussen mensen die elkaar goed kennen: 
buren, familieleden, zakenpartners of geliefden. Het 
formele rechtscircuit plaatst dergelijke conflicten vaak 
buiten de gemeenschap of omgeving waarin zij 
ontstaan zijn en stuurt ze vervolgens, vaak 
onopgelost, terug naar deze omgeving. 
Conflictbeheersing op wijkniveau mag daarom niet 
gezien worden als een kortstondig project. Het is een 
investering op lange termijn voor de gezonde relaties 
en stabiliteit van individuen en gemeenschappen. 
Voor Shonholtz waren de 'Community Boards' 
daarvoor een goed recept. In zijn optiek versterken ze 
de sociale vaardigheden van mensen om met 
onderlinge conflicten om te gaan. Escalatie en 
vervreemding worden tegengegaan en de sociale 
relaties op buurtniveau worden versterkt, zodat er 
een vitale wijkgemeenschap kan ontstaan. 
De SFCB besteden veel aandacht aan het werven, 
organiseren en trainen van de vrijwilligers. Dit is even 
belangrijk als het daadwerkelijk conflictoplossende 
werk, in tegenstelling tot vele andere projecten van 
conflictbeheersing. De nadruk op een groot aantal 
vrijwilligers komt voort uit de basisgedachte dat men 
orde in stedelijke wijken kan bevorderen door het 

aanmoedigen en trainen van bewoners om lokale 
problemen zelf aan te pakken. Daarom is het de 
bedoeling om zoveel mogelijk mensen hierin te 
trainen. De consequentie van deze gedachte is dat er 
vrijwel geen selectiecriteria zijn waaraan de 
vrijwilligers moeten voldoen. Het is een constante 
uitdaging om een gevoel van betrokkenheid te 
behouden in een zeer grote groep van vrijwilligers.  
In plaats van een gespecialiseerd kader van 
professionele bemiddelaars te gebruiken hebben de 
SFCB ervoor gekozen om zoveel mogelijk vrijwilligers 
te betrekken bij het conflictoplossende proces, vanaf 
de intake tot aan het panel waarin de confrontatie 
tussen de partijen plaatsvindt. De tijd en energie van 
de betaalde medewerkers gaat voornamelijk naar het 
werven, coördineren en trainen van de vrijwilligers. 
Naast de training van de bemiddelaars werden er 
aparte trajecten opgestart voor 'case development' 

en werden er initiatieven 
genomen opdat buurtbewoners 
met conflicten gemakkelijk 
beroep kunnen doen op de 
'Community Board'. In veel 
opzichten lijkt de SFCB op een 

" s o c i a l - m o v e m e n t " 
organisatie⁶. De leden 
werden verbonden door een 

gezamenlijke missie. In het trainingshandboek wordt 
deze missie samengevat in vijf basisregels: 
1. conflicten worden gezien als een onderdeel 

van het leven, waar leren en veranderen 
normaal is; 

2. vreedzame uiting van conflicten biedt de 
m o g e l i j k h e i d  d e  o n d e r l i g g e n d e 
gemeenschapsproblemen te ontdekken;  

3. individuen en wijken nemen hun 
verantwoordelijkheid op in het hanteren van 
conflicten; 

4. deelname aan het bemiddelingsproces is 
steeds volledig vrijwillig; 

5. respect voor de onderlinge verschillen: 
openheid naar filosofische, religieuze en 
culturele diversiteit. 

 
2. De burgerparticipatie van de Boards 
De "San Francisco Community Boards" worden geleid 
door een kleine professionele staf met als doel 
burgers onder sociale begeleiding samen hun 
probleem te laten oplossen. Bij buurtbemiddeling 
gaat het niet om rechtspraak, noch om juridische 
probleemoplossing in ruimere zin, maar om een vorm 
van gemeenschapsontwikkeling door sociale 
bemiddeling en het creëren van regels en normen in 
de context van een interculturele wijk. 
De "Community Board" is een raad, die bestaat uit 
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vrijwillige buurtbewoners. Deze hebben zich bereid 
verklaard conflicten, die voor de raad worden 
gebracht, te aanhoren. Ze stellen daarover vragen en 
maken het mogelijk dat partijen een oplossing vinden, 
die voor beiden bevredigend is.  
Naast de raadsleden komen in de 'Boards' de 
volgende vrijwillige functies voor: 
1. de intakers, die de bekendheid van de SFCB 

bevorderen en die mensen stimuleren 
conflicten, die zich daarvoor lenen, aan de 
'Boards' voor te leggen. Zij zijn dus degenen die 
conflicten 'opsporen' en 'aannemen'. 

2. De counselors, die de partijen begeleiden in de 
voorbereiding en bij de behandeling van het 
conflict in de zitting van de 'Boards' zelf. Elke 
counselor zorgt ervoor dat de partij, die hij 
begeleidt in het conflict, zelf zo goed mogelijk 
haar visie naar voren kan brengen en helpt 
haar om dit 
o p  e e n 
behoorlijke 
manier te 
doen. Hij 
doet dit op 
de door de 
partij zelf 
g e w e n s t e 
wijze, met 
d i e 
b e p e r k i n g 
dat de partij 
zich niet kan 
l a t e n 
v e r va n g e n 
door haar 
'counselor'. 
Het gaat 
immers om 
persoonlijke 
ontmoeting tussen de buren die in conflict 
leven en de raadsleden. 

3. De follow-up workers die de opvolging van de 
SFCB bewaken: zij houden bij of afspraken 
tussen de partijen worden nagekomen en of 
zich daarbij nog andere conflicten voordoen. 

Om de professionalisering van de vrijwilliger te 
vermijden en buren zoveel mogelijk te betrekken bij 
de werking van de 'Boards' is er een roulatie van deze 
functies. Men mag niet meer dan 2 jaar raadslid zijn. 
Na raadslid kan men bijvoorbeeld wel voor een 
beperkte tijd counsellor of follow-up worker zijn. Deze 
roulatie was soms problematisch en vaak tijdrovend, 
maar de samenlevingsopbouw is de belangrijkste 
doelstelling van de boards. 
Kort geschetst ziet het bemiddelingsproces van de 

"Community Boards" er als volgt uit: 

Vrijwilligers geven informatie in de buurt over het 
programma en hoe buurtbewoners gebruik kunnen 
maken van buurtbemiddeling; 

Als er een zaak wordt aangemeld bij het 
buurtkantoor, gaat een vrijwilliger eerst naar de 
klager en vervolgens naar de beklaagde (de eerste 
en tweede partij) en moedigt ieder van hen aan deel 
te nemen aan de bemiddeling; 

Als de partijen het ermee eens zijn wordt een "panel
-hearing" gepland. Soms wordt er verwezen ofwel 
lossen de partijen het probleem zelf op; 

Op de hoorzitting helpt een panel van getrainde 
buurtbewoners de partijen om tot verheldering te 
komen van de problematiek en met elkaar tot 
overeenstemming te komen hoe ze in de toekomst 
verder willen; 

De overeenstemming wordt genotuleerd en door de 
partijen en het panel ondertekend; 

De follow-up workers zorgen voor nazorg. 

Er ligt bij de SFCB een grote nadruk op communicatie. 
Het tot stand brengen van communicatie is dan ook 
de belangrijkste doelstelling van een hoorzitting. De 
SFCB maakt hierbij gebruik van een vierfasenplan.  
Fase één bestaat erin dat iedere partij om beurt mag 
praten over zijn visie op de gebeurtenis en zijn 
gevoelens daaromtrent. Deze fase beoogt de partijen 
hun verhaal, hun frustraties en hun angsten en 
andere gevoelens te laten verwoorden. Panelleden 
stellen vragen zodat duidelijker wordt wat de 
achterliggende belangen en motieven zijn. Ook 
worden vragen gesteld over de wensen van partijen 
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naar de toekomst toe.  
Het doel van fase twee is de partijen helpen te 
begrijpen wat de achterliggende motieven zijn. De 
panelleden proberen de partijen met elkaar hierover 
te laten communiceren. Het panel moedigt de 
partijen aan en merkt bepaalde punten van 
overeenstemming op.  
Fase drie bestaat erin dat het panel de partijen helpt 
om aan elkaar te vertellen dat ze begrijpen wat de 
ander verteld heeft. Het is essentieel dat partijen aan 
elkaar vertellen wat hun nieuw verkregen inzichten 
zijn alvorens gedacht wordt over oplossingen. Directe 
vragen over het nieuw verkregen inzicht en hoe 
partijen zouden handelen als de situatie zich opnieuw 
zou voordoen moeten de groei van onderling begrip 
versterken. Als beide partijen aangeven dat zij bereid 
zijn om verder te gaan en een oplossing te zoeken, 
stapt men over naar de vierde fase. 
In fase vier tracht het panel partijen te helpen om tot 
overeenstemming te komen door hen om beurt te 
vragen wat een redelijke oplossing zou zijn en door 
het toepassen van vraag- en luistertechnieken om hen 
te helpen een bepaalde oplossing te vinden. Als er 
een overeenkomst tot stand is gekomen, wordt deze 
samengevat, opgeschreven en ondertekend door 
beide partijen. Overeenkomsten bevatten zowel 
concrete acties als gedragsveranderingen. 
 
3. Doelpubliek en behandelde problemen van de 
SFCB 
De SFCB zijn voornamelijk afhankelijk van zaken die 
vrijwillig door individuen of groepen uit de buurt 
werden aangebracht. Ongeveer 90 % van de zaken 
wordt aangebracht door een mond aan mond 
reclame: mensen die van het project hebben gehoord 
door de media, folders of vrienden die aan het project 
deelnamen.  
Dit is een groot verschil met bijvoorbeeld het 
Dorchester bemiddelingsproject waar 89 % van de 
zaken verkregen werden door rechtbankverwijzingen 
en 4 % via de politie.⁷ Het verschil in aanpak is een 
bewuste keuze en heeft als gevolg dat er relatief 
weinig geweldszaken worden behandeld. Velen 
hebben de waarde of geschiktheid van bemiddeling in 
geweldszaken ter discussie gesteld, vaak komen hier 
psychologische of alcoholproblemen bij kijken. Echte 
buurtconflicten daarentegen lenen zich vaak veel 
beter om op te lossen via bemiddeling. 
De SFCB staan ook haaks op de werkwijze van de 
ongeveer tegelijkertijd opgerichte "Neighbourhood 
Justice Centers", die opgericht werden door het 
"United States Department of Justice".  
Gemiddeld behandelden de SFCB in de jaren negentig 
365 gevallen per jaar in een gebied met 200.000 

inwoners. De verhouding van conflicten die door de SFCB 
waren behandeld werden, ziet er als volgt uit: 

17,9 % geluidsoverlast 

17,5 % onbetamelijk  gedrag 

15,7 % beledigingen of lastigvallen 

13,2 % verstoring van de verhoudingen 

11,2 % geweld en handtastelijkheden 

10,2 % gedrag huisdieren 

8,4 % vandalisme 

7,8 % parkeergedrag 

6,7 % tekort aan respect voor 
eigendommen 

6,4 % vervuiling. 
In een aantal gevallen kwamen er meerdere klachten en 
bezwaren tijdens dezelfde bemiddeling aan bod, vb. 
geluidsoverlast en beledigingen. 
 
4. Actief burgerschap: strengthening our civic muscles  
Het 'actief burgerschap' kent voor- en tegenstanders. De 
tegenstanders zeggen dat het een hoera-begrip is, een 
begrip dat door zijn vaagheid enthousiasme verwekt. Het 
is een nieuw doel in talloze beleidsteksten, congressen 
en artikelen. Het verbindt uiteenlopende wensen, 
verlangens en angsten. De voorstanders van hun kant 
zeggen dat actief burgerschap een positief kenmerk is 
van de hedendaagse samenleving. Het sociaal 
engagement dat actief burgerschap veronderstelt, geeft 
een antwoord op hedendaagse problemen m.n. de 
verdeeldheid tussen bevolkingsgroepen, gebrek aan 
sociale samenhang, consumentisme, marginaliteit, 
sociale uitsluiting en de kloof tussen burgers.  
Deze problemen oplossen is de ambitie van de SFCB. Ze 
willen bewust een alternatief zijn voor het formele 
rechtssysteem. Daarom weigeren ze verwijzingen van 
rechtbanken en politie en vragen ze vrijwilligheid en 
persoonlijk engagement zowel van medewerkers als van 
de mensen waartussen ze bemiddelen.  
De bedoeling van de SFCB is dus duidelijk niet alleen te 
bemiddelen tussen buren met conflicten. Het 
ontwikkelen van het vermogen van buren om de tussen 
elkaar ontstane conflicten zelf op te lossen door het 
verbeteren van de relaties en de communicatie is zeker 
zo belangrijk. De gemeenschapsontwikkeling van de SFCB 
is zowel gebaseerd op training van vaardigheden van 
vrijwilligers als op conflictoplossing. Het opbouwen van 
de capaciteit van de wijk voor "civic work" en 
conflictoplossing is het belangrijkste effect van de SFCB. 
Ondanks het feit dat de "San Francisco Community 
Boards" organisatietalent vraagt en veel sociale inzet 
vereist, hebben ze in de Westerse wereld grote navolging 
gekend. Merry heeft er op gewezen dat de ideologie van 
Shonholtz gebaseerd is op een consensus en een wil van 
een gemeenschap om te leven in harmonie. Relativering 
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van de ideologie is nodig, omdat er een zekere 
romantisering aan te wijzen is in die filosofie van het 
samenleven. ⁸ 
Toch kan men niet ontkennen dat er een groot 
verschil is tussen het gedrag van de mensen en 
"what's really in the hearts, or troubling our minds". 
Harry Boyte, adjunct-directeur van het Center for De-
mocracy and Citizenship is van oordeel dat "we have 
let our civic muscles weaken". Het gaat hier duidelijk 
over de capaciteiten die we hebben om deel te 
nemen aan het middenveld van de maatschappij. 
Meewerken aan het algemeen welzijn van de 
gemeenschap waarin we leven en zich engageren in 
"civil conversations" is noodzakelijk om bruggen te 
bouwen tussen mensen. Terry Amsler⁹ schrijft: "…
there is a sense that we need more good citizens, not 
in the legal or rights sense of the term, but as public 
problem solvers sharing in some sense of a common 
purpose." Het komt er bij de CBSF op aan om juist dat 
sociaal bindweefsel te versterken of zoals zij het 
uitdrukken "strengthening our civic muscles". 
 
5. Sociale communicatie en de zelfredzaamheid van 

lokale gemeenschappen 
Irritaties en conflicten tussen buren kunnen in het 
dagdagelijks samenleven van mensen blijven 
sluimeren, omdat ze geen uitweg zien om aan 
negatieve gevoelens en situaties een positieve 
oplossing te geven. Zij missen de sociale vaardigheden 
om problemen op te lossen en ze zijn angstig voor een 
confrontatie met de tegenpartij. 
Gevoelens van verbondenheid en samenhorigheid zijn 
in vele Europese steden en gemeenten sterk 
afgenomen door het proces van verstedelijking en 
individualisering. Door de toegenomen welvaart heeft 
men elkaar minder nodig. Investeren in 
buurtbemiddeling is sociaal investeren in 
communicatie en in de relatie die buren met elkaar 
verbindt door met elkaar op gelijke voet (horizontaal) 
te onderhandelen en voor elkaar te bemiddelen.  
Conflicten tussen buren vroegtijdig oplossen en niet 
laten escaleren, zelfredzaamheid van burgers 
vergroten en leefbaarheid en sociale cohesie in 
buurten bevorderen, zijn de belangrijkste 
doelstellingen van buurtbemiddeling. Voor de 
overheid, inzonderheid Justitie, Binnenlandse Zaken, 
gemeentebestuur en politie zou buurtbemiddeling als 
effect moeten hebben dat ze zich als 
overheidsdiensten op hun kerntaken kunnen 
concentreren. Daarom wordt ernaar gestreefd dat 
mensen met conflicten rechtstreeks naar 
buurtbemiddeling gaan vooraleer ze op andere 
overheidsdiensten beroep doen en op lange termijn 
burgers zelf hun verantwoordelijkheid opnemen voor 
het oplossen van hun problemen. Het doel van 

buurtbemiddeling is dus zeker niet alleen de oplossing 
van het conflict, maar vooral het herstel van de 
sociale communicatie en de zelfredzaamheid van 
lokale gemeenschappen. 
Een van de meest positieve resultaten van 
buurtbemiddeling is "empowerment". Het feit dat 
buren met elkaar spreken, over gemeenschappelijke 
problemen en belangen kunnen onderhandelen, 
minder beroep doen op de politie en samen 
verantwoordelijk zijn voor de goeie gang van zaken in 
hun wijk of stad bevordert de verbondenheid tussen 
buren en de sociale cohesie in die gemeenschap.  
Buurtbemiddeling is één van de vele vormen van 
b e m id d el in g  na a s t  g e z i n sb e m id d el in g , 
h e r s t e l b e m i d d e l i n g ,  s c h o o l b e m i d d e l i n g , 
peerbemiddeling, sociale bemiddeling etc. De 
methodiek en de ethische principes van 
buurtbemiddeling zijn dan ook te vergelijken met de 
andere vormen van bemiddeling. Het specifieke van 
een aantal projecten van buurtbemiddeling t.o.v. de 
andere vormen bestaat in het op gang brengen van 
een sociale beweging. We noemen dit 
" e m p o w e r m e n t " ,  s o c i a l e  c o h e s i e , 
gemeenschapsontwikkeling en samenlevingsopbouw. 
Omwille van de burgerparticipatie geeft een groot 
aantal steden in de Westerse wereld de voorkeur aan 
vrijwillige buurtbewoners-bemiddelaars, omdat ze de 
sociale cohesie bevorderen. Buurtbemiddeling is hier 
een vorm van samenlevingopbouw;:.  Het oplossen 
van individuele buurtconflicten staat rechtstreeks in 
verband met de manier waarop mensen met elkaar 
omgaan en zich verantwoordelijk voelen voor een 
positief communicatiesysteem van hun wijk of buurt. 
De sociale cohesie heeft hier betrekking op de 
onderlinge samenhang, de mate waarin mensen zich 
verbonden voelen met elkaar, met de buurt en met 
de samenleving.  
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1. Levels of citizens’ participation in restorative    
justice 
The first level of participation, which is involvement of 
the stakeholders and community in mediation, is the 
most developed one by restorative justice. Ideally, the 
minimal participation degree in the mediation process 
is the duo victim-offender. This, we argue, is anyway 
more than participation in the criminal justice system, 
there only the offender being part of the process. 
When it comes to involving more members of the 
community or stakeholders, restorative justice suc-
cess and practice varies according to type of crime 
and to country (based on their social, legal, political, 
economical background). It makes perfect sense to 
say that in sexual offence cases, where the issues are 
too intimate and intimidating, it is not desirable to 
have any other stakeholders rather than the victim 
and offender. The opposite is true for juvenile cases, 
where we would prefer to have the largest participa-
tion possible. Similarly, it is known that in more collec-
tivistic cultures, families and key members of the 
community play a crucial role and are naturally re-
quired to participate in the process, while in more 
individualistic cultures, privacy and intimacy are em-
phasized values which lead to the minimum number 
of participants involved in the process. Recently, the 
rapid development of the conferencing model in re-
storative justice and its implementation is several 
countries, especially in Western Europe, has dramati-
cally changed participation of stakeholders in the re-
storative process. This is leading to a larger participa-
tion of family and friends, more adequate future plan-
ning, and better care for both victim and offender, in 

terms of restoration and rehabilitation. In this model, 
the mediator plays mainly the role of the facilitator, 
which is something that gives more decision-making 
power to the stakeholders themselves. The process 
also opens up for dialogue an arena for all the ones 
who have an interest in the question.  
The second level is the participation of citizens in re-
storative justice in terms of volunteers or professional 
mediators/facilitators. We know little about how 
community members participate in community justice 
initiatives, who volunteers are, their level of commit-
ment and satisfaction, and their attitudes about the 
philosophy and practice of the programs in which 
they participate. Recently, volunteers have become 
actively engaged in restorative conferencing pro-
grams, but despite recent growth in the use of volun-
teers in community justice initiatives researchers have 
not fully examined their role in the process. There are 
several reasons why their role is unique. First, volun-
teers are viewed as effective because they are less 
likely than professionals to have competing interests. 
Second, when volunteers have greater authority, they 
may be perceived by offenders as the “moral voice of 
the community” (Etzioni, 1996), rather than as instru-
ments of the state. Third, although professionals pos-
sess skills and willingness to form positive relation-
ships with victims, offenders, and families, their status 
as paid professionals diminishes their influence, while 
the unpaid status of the volunteers can increase their 
influence. Finally, citizen involvement is important 
because it represents a step toward a more democ-
ratic approach to criminal justice problems. Although 
any model of restorative conferencing—whether fam-
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2. Theoretical basis on participation 
In this paper I will mention briefly some social theo-
ries which describe the conditions regarding active 
participation of people/citizens in the handling and 
regulating of their own conflicts. There are several 
ways to approach the issue of citizens’ involvement in 
restorative justice movement. One way could be the 
so-called consensus organizing, a theoretical trend 
developed by Mike Eichler. Consensus organizing 
draws upon people’s creativity and initiative to create 
innovative solutions to community problems. The 
model works on strategies for bringing people to-
gether and providing them with the tools necessary to 
achieve reforms. Central to the approach are relation-
ships—including relationships that defy stereotypes—
as vitally important vehicles for advancing community 
agendas. 
Another mainstream theory related to community 
involvement is communitarianism represented mainly 
by Amitai Etzioni. Communitarianism emerged in the 

1980s as a response to the limits of liberal theory and 
practice. Its dominant themes are that individual 
rights need to be balanced with social responsibilities, 
and that autonomous selves do not exist in isolation, 
but are shaped by the values and culture of communi-
ties. Unless we begin to redress the balance toward 
community, communitarians believe, our society will 

ily group conferencing, victim-offender dialogue, 
peacemaking circles, or reparative boards—has the 
potential for such democratization, those approaches 
that routinely involve a wide array of community vol-
unteers would have the greatest potential for maxi-
mizing sustained community involvement. 
With regards to theories that try to explain the rea-
sons for the participation of volunteers in a certain 
process, we do not have specific explanations for re-
storative justice, but general ones which show a ten-
dency either towards the psychological or attitudinal 
accounts of activism, or towards the microstructural 
accounts of it. The basic assumption underlying the 
former accounts, is that it is some psychological or 
attitudinal fit with a certain movement that either 
compels participation, or renders the individual sus-
ceptible to recruiting appeals. On the other hand the 
later accounts posit that it is relatively unimportant if 
a person is ideologically or psychologically predis-
posed to participation when they lack the structural 
location that facilitates participation. Without struc-
tural factors that expose the individual to participa-
tion opportunities or pull them into activity, the indi-
vidual will remain inactive. There are other predictors 
of activism too. Interpersonal ties are one of the 
strongest predictors of recruitment into membership. 
Membership in organizations is another predictor. 
The third level is the participation of citizens in re-
storative justice through self-referrals, which basically 
means that citizens bring their own conflicts to the 
mediation services before they take them to the 
courts. This is the weakest level of participation in 
restorative justice. There are two main reasons for 
this. One has been the global tendency towards pro-
fessionalization of life, highly related to the impor-
tance placed on experts, meaning that people prefer 
to have their conflicts solved by experts, and institu-
tions rather themselves, or unprofessional people. 
Despite different reasons and historical, political, eco-
nomical conditions, all countries and most of their 
people value the formal legal system more than any 
other system or alternative. The other reason is that 
restorative justice services have not invested ade-
quately towards this level. While favouring the rela-
tionship with the criminal justice system, they have 
ignored their relationship with the public at large, 
who is most of the time unfamiliar with restorative 
justice. This is a pity, because when the public knows 
of restorative justice alternatives they seem to sup-
port them. The tendency of ignoring relations with 
public is changing, with more and more services pay-
ing great attention to increasing publicity for their 
work through the media and other means and im-
proving their relations with the broader public.  
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continue to become normless, self-centered, and 
driven by special interests and power seeking.  
A very useful and rich concept related to participation 
is social capital highly emphasized by Robert Putnam. 
Social capital refers to those stocks of social trust, 
norms and networks that people can draw upon to 
solve common problems. Networks of civic engage-
ment, such as neighborhood associations, sports clubs, 
and cooperatives, are an essential form of social capi-
tal, and the denser these networks, the more likely that 
members of a community will cooperate for mutual 
benefit.  
Another equally important concept with regards to the 
public participation in social movements is civil society 
mostly emphasized for its democratic potential by An-
thony Giddens. Civil society refers to that sphere of 
voluntary associations and informal networks in which 
individuals and groups engage in activities of public 
consequence. It is distinguished from the public activi-
ties of government because it is voluntary, and from 
the private activities of markets because it seeks com-
mon ground and public goods. It is often described as 
the “third sector”. For democratic societies, it provides 
an essential link between citizens and the state. Civil 
society includes voluntary associations of all sorts: 
churches, neighborhood organizations, cooperatives, 
fraternal and sororal organizations, charities, unions, 
parties, social movements, interest groups, and fami-
lies. The inclusion of the family among those forms of 
social interaction between economy and state yields 
the broadest definition of civil society (Strang and 
Braithwaite, 2001). Civil society is a mediating concept 
both to those who see government and formal politics 
as the primary focus of good citizenship and source of 
public goods, as well as to those who see the market 
actions of individual consumers and corporate produc-
ers as largely responsible for freedom and the good life.  
But despite its great potential, civil society is full of in-
stitutions whose role in developing citizenship is often 
weak. These include public interest groups that cannot 
mobilize their members beyond a narrow representa-
tion of interests; youth organizations that have become 
primarily recreation service providers; charities that 
reinforce models of community deficits; media that 
have forgotten how to help communities deliberate 
due to their market orientation; universities that edu-
cate for a narrow professionalism; and new social 
movements that proliferate victim statuses, etc. If we 
have been “deskilled” as citizens, it is not simply the 
result of the bureaucratic welfare state, but of the ero-
sion of some of the essential citizenship-enhancing 
functions of our civic institutions themselves. These 
need to be challenged to develop new capacities for 
practical civic education and institutional renewal.  
 

3. Conclusion 
This short paper is just an opening to very broad areas 
of discussions: one being the participation element 
and its importance for restorative justice, and the 
other being the relation of the participatory element 
of restorative justice with similar elements of global 
movements and tendencies and their implications. 
With regards to the first area, restorative justice as a 
movement while focusing rightly on its relationship 
with the criminal justice system has ignored consid-
erably its relationship with people. These two need 
each other constantly and restorative justice can work 
as a mediating philosophy and practice between state 
and the people. There can be no justice in a world 
without connectedness, empathy, dialogue, participa-
tion, understanding and at the same time, social capi-
tal, the way we dream of it, cannot flourish in a world 
without an infrastructure of security around human 
relationships that can only be guaranteed by institu-
tions of justice. 
With regards to the second area, restorative justice 
should be presented as a means and as an instrument 
of criminal and of social policy that is in tune with a 
global movement for more democratic participation 
of citizens (cf. Christa Pelikan, 2009). Even if restora-
tive justice ignored its relationship to the public to a 
certain extent, it is the right time to make up for this 
mistake. There is a global emphasis on democratic 
participation, inclusion of citizens in decision-making 
processes, de-expertization of services, citizens’s poli-
tics, community movements, social capital, etc which 
are in line with the philosophy of restorative justice. 
We just have to be critical towards our own position 
which out of survival strategies tends towards stagna-
tion and inertia, and constantly bring back to mind 
our initial aspirations.  
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We startten de Samenspraak met het bekijken van de 
documentaire Geslagen Jaren (Anne-Mieke van den 
Berg, Nederland, beschikbaar in onze bib.), een film 
waarin drie vrouwen getuigen over geweld in hun 
relatie en waarin ook een vader terug blikt over de 
gewelddadige relatie dat hij had met zijn zoon. De 
aanwezige deelnemers herkennen veel elementen: de 
impact van de eigen kindertijd (als slachtoffer van 
geweld) op vader- en moederrol, het kopiegedrag en 
de vicieuze cirkel van geweld, het feit dat -ondanks 
geweld- het moeilijk blijft om een relatie stop te 
zetten, ... 
 
Ria Willem, coördinator Open-Deur Brussel, licht de 
situatie van de vrouwen die daar terecht komen toe. 
Zij zien vooral mondige vrouwen, met grote 
allochtone populatie. De hulpverleners werken aan 
veiligheid, aan communicatie, aan zelfstandig maken. 
Een grote groep van mishandelde vrouwen (binnen 
een relatie) keert toch terug naar de thuissituatie, en 
probeert het opnieuw, wat niet noodzakelijk als een 
mislukking wordt ervaren, (al ziet men in het 
vluchthuis een deel van hen nadien nog terug). 
Belangrijk is dat er iets verandert bij de vrouwen. 
Slachtoffers van geweld blijven lang denken dat het 
zal veranderen en beteren. Ook hebben zij normen 
van het toelaatbare steeds verder en verder verlegd. 
Aandachtspunt voor de werking in het vluchthuis is 
sinds kort de zorg voor de kinderen. Binnen het 
vluchthuis is iemand verantwoordelijk voor de relatie 
tussen vader en kind, in afwachting van een regeling/
procedure vrederechter. 
Binnen het vluchthuis werkt men op dit moment niet 
‘met de andere kant, met de pleger’. Zij ondernemen 
geen stappen naar de man. Hier ervaart men wel een 
tekort aan vrijwillige hulpverlening ten aanzien van 
deze groep plegers. Bemiddeling is iets nieuws voor 
hen. 
 
Mevrouw Willem ziet niet direct bewijs dat er meer 
geweld is dan vroeger, wel dat het meer zichtbaar 
wordt én dat er meer gerechtelijk wordt opgetreden 
ten aanzien van geweld in het gezin. Zij betwijfelt of 
dit wel de meest aangewezen afhandelingwijze is, 
waarbij vaak ook de man als dé boeman wordt 
afgeschilderd, zonder dat de context voldoende in 
beeld komt. Geweldsituaties zijn immers vaak 
complex, met wisselwerkingen Mevrouw Verwimp 

(parket Brussel) beaamt dat gerechtelijk optreden in 
veel van deze dossiers repressief overkomt; terwijl 
inderdaad wellicht meer nood bestaat aan 
hulpverlening.  
 
Mevrouw De Sutter (politie Geraardsbergen) deelt 
mee dat IFG geen marginaal verschijnsel is; 
bijvoorbeeld in Geraardsbergen komen wekelijks 10 
aangiften binnen. In de regio Dendermonde, 
Oudenaarde bestaat een goede samenwerking tussen 
politie, hulpverlening, bemiddelingsdiensten en 
justitie (pilootproject – zie ook vorige nieuwsbrief). 
Essentie is dat erg snel wordt gereageerd, eerst door 
politie, nadien door hulpverlening die partijen enkele 
dagen na de feiten zelf contacteert. Een 
politiebeamte volgt deze dossiers op, en neemt in de 
eerste fase een belangrijke rol op (contact/
vertrouwen/luisterend oor). 
 
Eigen aan bemiddeling in deze situaties is dat 
bemiddeld wordt even na de feiten, in (relatieve) 
periode van rust, en dat bemiddeling precies zit 
tussen hulpverlening en justitie. Bemiddelaars delen 
mee dat ruimte gegeven wordt aan partijen zelf om 
de agenda te bepalen van wat besproken wordt, maar 
vragen zich af of het niet hun opdracht is om ook door 
te dringen tot het bespreekbaar stellen van de ernst 
van de feiten, zeker in die dossiers waarin partijen 
systematisch minimaliseren. Moeten zij bijvoorbeeld 
ook niet in individuele gesprekken zelf al het gesprek 
durven aangaan over de normovertreding, werken 
aan bewustwording? Bemiddelaars uit BIS besteden in 
IFG dossiers veel aandacht aan mogelijkheden tot 
vorming /therapie voor plegers, maar hebben binnen 
hun procedures eigenlijk te weinig tijd om tot een 
waar communicatieproces tussen beide partijen te 
komen. 
 
Vanuit slachtofferhulp wordt aangegeven dat het 
belangrijk is om niet alleen de feiten bespreekbaar te 
stellen, maar ook attent te zijn voor de emotionele en 
psychische gevolgen die hiermee zijn gemoeid. 
 
Ook kinderen kunnen onrechtstreeks slachtoffer zijn 
van IFG. Het lijkt erg belangrijk hieraan voldoende 
aandacht te besteden, ook in het kader van 
bemiddeling. Eventueel kan zelfs met het kind zelf 
worden bemiddeld (mits bepaalde waarborgen), al 
zullen vaak de ouders zelf best geplaatst zijn met hen 
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in gesprek te gaan. 
 
De aanwezigen zien weinig reden om de context 
sterker bij deze dossiers te betrekken in functie van 
extra steun ten aanzien van het slachtoffer. 
Slachtoffers sterker maken behoort precies tot de job 
van de bemiddelaar, en daarenboven raken deze 
dossiers erg aan de privésfeer/ intimiteit van partijen. 
Steunfiguren, net als in andere dossiers, kunnen wel 
betrokken worden wanneer partijen dit zelf wensen, 
maar voorzichtigheid is aanbevolen (bv. hoe verhoudt 
deze zich tav de pleger?). 
 
Een bemiddelaar HB- stelt vast dat het soms moeilijk 
is om een bemiddeling te beëindigen, dat het soms 

lastig is een grens te stellen, bijvoorbeeld in dossiers 
waar partijen afspraken niet naleven, .... Andere 
aanwezigen geven aan dat bemiddeling op bepaald 
moment moet stoppen (als gesprek over het ‘misdrijf 
gerelateerde’ stopt), en dat desgevallend dient 
doorverwezen te worden naar hulpverlening (je als 
bemiddelaar verzekeren dat er hulpverlening is, of dat 
het aanbod tenminste gekend is). 
 
Zijn er tegenindicaties om te bemiddelen in IFG 
dossiers? Stalking kan het moeilijk maken, maar dit 
geldt evenzeer in andere dossiers. Contactverbod is 
niet per definitie een tegenindicatie, al moet het 
verbreken hiervan wel uitdrukkelijk gevraagd worden 
aan mandaathouder. 

Meer info: http://www.filmgeslagenjaren.nl/ 

http://www.filmgeslagenjaren.nl/html/hoofdpersonen.html
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A fs lu i tende  insp i rat iedag 
‘herstelgericht welzijnswerk’ 
22 oktober 2009 
 
 
 Wat is thema?  
Het herstelgericht werken is al langer een thema dat 
leeft binnen de verschillende forensische 
deelwerkingen van het Algemeen Welzijnswerk.  
Om die praktijkontwikkeling in de Centra Algemeen 
Welzijnswerk impulsen te geven, lanceerde de 
Administratie Welzijn en Samenleving in 2008 een 
projectoproep naar alle Centra Algemeen 
Welzijnswerk met bijkomende opdracht justitieel 
welzijnswerk en slachtofferhulp om voorstellen te 
formuleren voor vernieuwende projecten die 
bijdragen tot herstel van de verstoorde relatie tussen 
dader, slachtoffer en omgeving.  
Deze oproep resulteerde in 7 goedgekeurde projecten 
met een looptijd van 1 jaar.  
De projectperiode loopt af eind september 2009.  
Een belangrijke doelstelling is de overdracht van de 
opgedane ervaring en kennis naar andere CAW’s en 
partners.  
Daarom organiseren we op 22/10 een afsluitende 
inspiratiedag waarbij de projectresultaten in 
workshops worden toegelicht. We werken rond heel 
concrete thema’s en we voorzien veel ruimte voor 
vraagstelling, discussie, uitwisseling…  
Eén gedeelde conclusie is alvast dat iedereen 
enthousiast wil doorgaan op het ingeslagen pad. Het 
werken rond herstel in de sector is ook nog lang niet 
rond. Het is een samen zoeken naar manieren om dit 
in ‘onze kijk op’ en ‘aanpak van’ verder te verankeren.  
We concentreerden ons tot nog toe hoofdzakelijk op 
het forensisch welzijnswerk. Vanuit die ervaring willen 
we nu verder exploreren of het herstelgericht werken 
ook een zinvolle toepassing kan vinden in andere 
werkvormen van het AWW. We hopen daarom ook 
heel wat collega’s van niet forensische werkvormen te 
mogen ontmoeten om deze boeiende zoektocht aan 
te vatten.  
 
Voor wie?  
Voor alle medewerkers uit het Algemeen 
welzijnswerk en voor directe projectpartners.  
 
Meer info?  
Wanneer en waar?  

22 oktober 2009 in het Ellipsgebouw in Brussel 
(vlakbij Station Noord) vanaf 09.00 uur.  
Het programma zelf vangt aan om 09.30 uur en 
eindigt ten laatste om 16.30 uur.  
Wat kost het?  
Het is gratis.  
Kan je reeds voorinschrijven?  
Voorinschrijven kan reeds via de website  
www.steunpunt.be<produkten<vormingen.  
Of per mail aan karin.degroof@steunpunt.be  
Wie nu reeds inschrijft, krijgt in september persoonlijk 
een definitieve uitnodiging toegestuurd met alle info 
over de workshops.  
 

P erspectief voor de OSBJ?! 
 
Op 7 juli werd de OSBJ op de hoogte gesteld van de 
plannen van het IVA Jongerenwelzijn aangaande de 
ondersteuning van de sector en de financiële 
middelen voor de OSBJ in 2010. We willen u met dit 
bericht op de hoogte stellen van de plannen en de 
gevolgen voor de sector. 
  
In 2010 wil de overheid nog een basispakket van 
diensten subsidiëren via de OSBJ ten belope van 
300.000 euro. Dit pakket wordt vastgelegd voor vijf 
jaar. De inhoud van het pakket moet nog 
onderhandeld worden, maar het IVA denkt vooral aan 
de juridische helpdesk en het registratieproject BINC. 
Daarnaast kan de OSBJ voor 2010 rekenen op een 
bedrag van 150.000 euro voor nog in te dienen en te 
onderhandelen projecten. Het basispakket zal als 
doelgroep de private voorzieningen hebben, het 
aanvullend gedeelte zal ook ten dienste staan van 
consulenten en gemeenschapsinstellingen. 
  
In de loop van het najaar (en van 2010) wordt het 
expertisecentrum opgestart. Dit expertisecentrum zal 
opdrachten uitschrijven en verdelen. Ook de OSBJ kan 
op die opdrachten intekenen. Hoe het 
expertisecentrum zal gestalte krijgen en welke timing 
men hiervoor hanteert is nog niet duidelijk of 
besproken. 
  
De OSBJ ontvangt voor 2009 650.000 euro voor de 
totale werking. Het IVA Jongerenwelzijn vindt dit 
basisbedrag niet meer te verantwoorden gelet op de 
huidige tijdgeest waar een (openbare) aanbesteding-
logica de bovenhand haalt. Het IVA Jongerenwelzijn 
haalt hierbij ook aan dat de OSBJ onvoldoende 
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kwalitatief werk levert. 
  
De OSBJ staat hiermee op een scharnierpunt. Van een 
volledig gesubsidieerde werking wordt overgegaan 
naar een beperkter vast gedeelte met mogelijkheid 
om projectmatig aan te vullen. Voor de projecten wil 
men marktprincipes laten meespelen. Dit nieuw 
gegeven is een ingrijpende gebeurtenis voor de 
organisatie. De OSBJ zal in de komende maanden tijd 
moeten steken in het uitschrijven en binnenhalen van 
projectopdrachten, naast de onderhandelingen over 
het basispakket. Daarbij is de kans ook groot dat het 
profiel van de organisatie wijzigt. 
  
De OSBJ engageert zich om de bestaande 
convenantopdrachten en de aangegane 
engagementen voor 2009 uit te voeren. We kunnen 
op dit moment geen duidelijkheid bieden over onze 
activiteiten voor 2010. Dat zal afhangen van de 
onderhandelingen in het najaar. We kunnen dan ook 
geen onmiddellijk antwoord meer bieden op 
ondersteuningsvragen die verder gaan dan 2009 of 
een aanvang nemen in 2010. We engageren er ons 
wel toe om projecten in te dienen op basis van de 
recente bevraging van de sector en indien mogelijk 
ook samen met de sector. 
  
We vragen aan de sector begrip voor het feit dat we 
de volgende maanden erg weinig duidelijkheid zullen 
kunnen verschaffen over de taken die we opnemen in 
2010 en later. Op het moment dat we zelf die 
duidelijkheid hebben, zullen we jullie zo snel mogelijk 
informeren. 
 
Bron: website OSBJ 

 
 

S ummer school 20-24 juli 2009 te  
Barcelona 
“Towards Critical Restorative Justice 
Practices” 
 
“We want to be like Belgium!” 
Tina Jammaers & Kris Mullens¹ 

“We want to be like Belgium!”, daarmee eindigde de 
summer school. Een week vol uitwisseling rond 
“Restorative Justice” met “believers” uit de hele 
wereld.  

Nieuws uit de sector en uit Europa 

Even situeren: de summer school is een initiatief van 
het Europese Forum voor Restorative Justice. Men wil 
praktijkwerkers, onderzoekers en trainers de kans 
geven om ervaringen uit te wisselen en bepaalde 
onderwerpen verder uit te diepen met betrekking tot 
het brede begrip “Restorative Justice”< . Dit was de 
derde editie. 
De deelnemers stelden zichzelf voor op een 
zomeravond in een gebouw van de Spaanse 
overheidsdienst Justitie in het centrum van Barcelona. 
Veel collega-bemiddelaars uit verschillende Europese 
landen (Duitsland, België, Oostenrijk, Spanje, Ierland, 
Engeland, Noorwegen en Schotland) maar ook 
onderzoekers uit Australië, Schotland, Zweden én 1 
magistraat uit Brazilië. De eerste uitwisseling was 
vooral een bevestiging van het geloof in de 
basisprincipes van RJ, maar ook de nood aan het 
kritisch bekijken van de stand van zaken. 
Als voorbereiding hadden we een tekst van Professor 
in de rechten, Gerry Johnstone (Hull University, UK) 
gekregen. Hij was eveneens spreker op dag 2. Hij 
verwijt pleitbezorgers van RJ vaagheid rond essentiële 
vragen zoals “hoe ziet RJ er dan uit?”. Pleitbezorgers 
spreken over enkele indicaties zoals de rechtstreeks 
betrokken partijen worden betrokken in het proces, 
het centrale doel is het herstel van de schade en 
oplossingen moeten tegemoet komen aan de noden 
van alle betrokkenen (dader, slachtoffer en 
gemeenschap). Voor de rest blijven ze vaag over 
bijvoorbeeld de vraag hoeveel van het klassieke 
model er kan blijven bestaan in een RJ-model. Wat 
doen we met daders die ontkennen of niet ingaan op 
de uitnodiging voor bemiddeling? Kan men partijen 
verplichten om deel te nemen aan RJ? Tot hiertoe kan 
de praktijk van RJ enkel een beperkt alternatief 
bieden, bijvoorbeeld enkel zaken waarin daders 
bekennen. Hij concludeert dat RJ moet rusten op het 
klassieke rechtssysteem. Vandaar ook zijn pleidooi om 
te kijken wat allemaal goed is aan het klassieke 
systeem, wat we al gemeen hebben, beter dan RJ 
steeds als een alternatief voor te stellen.  
We hebben nood aan een voorstel van een 
gereorganiseerd strafsysteem waarin de 
sleutelbegrippen van RJ (participatie en herstel) 
vervat zitten. Een interessante oefening hierover is te 
vinden bij Van Ness³ and Strong en hun website 
www.rjcity.org. Hier wordt een casus besproken waar 
herstelrechtelijk gereageerd wordt op een misdrijf 
(inbraak) en dit vanaf de vaststelling door de politie 

http://www.rjcity.org
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tot de strafuitvoering.  
Gerry Johnstone ging dieper in op het gevaar van 
recuperatie van RJ-praktijken zonder een 
fundamentele verandering van het strafrecht naar 
herstelrecht. Hij noemt dit het Cohen-effect (zie 
Stanley Cohen⁴). Hij pleit er voor dat we verder 
werken aan een visie waarin justitie beschreven 
wordt als conflicthantering via herstel. Waarin we 
duidelijk aangeven waarin herstelrechtelijke 
praktijken verschillen van de klassieke interventies en 
waarin duidelijk beschreven wordt hoe aan de 
rechten van de verschillende partijen (slachtoffer, 
dader, maatschappij) tegemoet zal worden gekomen. 
Hij waarschuwt eveneens voor het gebruik van 
“evangelisch” taalgebruik en nodigt ons uit met 
rationele begrippen te komen. 
Voor de Belgische praktijk is het duidelijk dat de 
ontwikkeling van de bemiddelingspraktijk steeds 
gepaard ging met de vraag hoe we binnen de context 
van het strafrechtelijk optreden relevant, haalbaar en 
verantwoordbaar konden zijn. De 
bemiddelingsmethode is duidelijk veeleer een 
ingangspoort dan einddoel⁵. Momenteel botsen we 
echter op onze eigen beperktheden. De 
bemiddelingspraktijk krijgt 
steeds meer vorm, maar hoe 
kunnen we verder de culturele 
boodschap van herstelrecht 
uitwerken. Deze week zou 
duidelijk worden dat we niet 
het enige land zijn dat hiermee 
worstelt en dat we zelfs het 
verste staan in onze pogingen 
om het strafrechtelijk beleid 
meer in de richting van 
participatie en betrokkenheid 
van de burger te oriënteren. 
Een ander onderwerp dat 
bekeken werd was de relatie 
tussen de praktijk van RJ met 
de academische wereld en hun 
onderzoek. In een plenum met 
de Spaanse collega’s, waarin er 
voorzien werd in simultane 
vertaling, kwam een 
onderzoekster Gema Varona 
van Instituto Vasco de 
Criminología te San Sebastián haar bevindingen 
voorstellen. Zij kon na bevraging van magistraten, 
advocaten en bemiddelaars het volgende vast stellen: 

groot wantrouwen van zowel RJ-
praktijkwerkers als magistraten naar 
onderzoek; 

geen grote impact van RJ op het 

strafrecht; 

marginalisering van RJ: vb. 
bemiddelingskantoor in kelder; 

geen wetgeving over RJ; 

geen deelname door slachtoffer-
organisaties; 

de gerechtelijke instanties zijn 
voornamelijk geïnteresseerd indien RJ hun 
dossierlast kan verlagen; 

er is geen netwidening door toepassing 
van RJ. Het strafrecht zelf neemt zeer 
lichte dossiers op; 

door sporadische toepassing van RJ, is er 
rechtsongelijkheid; 

interessant om na te denken over RJ bij 
terrorisme. 

Gelukkig waren er ook nog enkele positieve noten. Zo 
blijkt RJ rechters te prikkelen over iets waar ze 
voordien niet bij stilstonden.  
Vanuit de praktijk werd er gereageerd dat er vooral 
nood blijkt te zijn aan een centralisatie van 
verschillende onderzoeken en richtlijnen mét 
duidelijke en eenvoudige terugkoppeling naar de 
praktijkwerkers. Dit is zeker ook voor ons herkenbaar. 

Te vaak worden wij of onze partijen bevraagd en is er 
geen actieve terugkoppeling naar de praktijk. Niet 
alleen de terugkoppeling is belangrijk, maar ook 
samen zitten alvorens het onderzoek begint en het 
afstemmen van onderwerpen die onderzocht worden. 
Het heeft geen zin om 3 keer op één jaar een 
tevredenheidonderzoek te doen bij slachtoffers door 
3 verschillende universiteiten. VZW Suggnomè nodigt 
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bijvoorbeeld de onderzoeker uit op de jaarlijkse 
denkdagen.  
Om onze relatie met de gerechtelijke instanties vorm 
te geven zou meer vorming van deze groep 
interessant zijn. Onbekend is immers onbemind. We 
kunnen ons richten naar de opleidingen rechten, 
criminologie, naar de politieschool en school voor 
magistraten. Om hen meer te betrekken op onze 
praktijk kan het ook interessant zijn de partners 
(rechters, advocaten, magistraten, 
kabinetmedewerkers, …) te vragen een bijdrage te 
leveren voor bijvoorbeeld het jaarverslag. We moeten 
kortom verder op zoek naar fora om te 
communiceren met het gerecht. Een gemiste kans 
tijdens deze summer school was bijvoorbeeld dat er 
de week ervoor een congres was doorgegaan voor 
rechters die interesse hebben in RJ… 
De organisatoren hadden ook ruimte voorzien voor 
intervisie. Tijdens een discussie in kleine groep over 
moeilijke situaties uit de eigen (bemiddeling)praktijk 
kwamen vele herkenbare praktijkdilemma’s naar 
boven zoals aan wie doen we eerst het aanbod, kan 
het aanbod op zich secundair victimiserend zijn, kan 
je bemiddelen met een ontkennende dader, wie geef 
je het eerste het woord tijdens een gezamenlijk 
gesprek, … Zo’n internationale intervisie is een 
aangename ervaring, je krijgt de bevestiging dat men 
tot in Brazilië nadenkt over bemiddeling en zijn 
problemen. Jammer dat er niet één onderwerp verder 
werd uitgediept en we niet verder kwamen dan een 
eerste uitwisseling. 
Op dag drie werden we door onze Spaanse collega’s 
uitgenodigd in het gloednieuwe justitiegebouw. Zowel 
de bemiddelaars voor minderjarigen als 
meerderjarigen verhuisden bij de opening naar dit 
gebouw. De letterlijke afstand tussen beide diensten 
stond symbool voor hun samenwerking. Een 
afzonderlijke wetgeving en inbedding, …. waren voor 
ons Belgen zeer herkenbaar. Dit bleek nog meer uit 
het verhaal dat zij brachten: 
 
Bemiddelaars minderjarigen 
Minderjarigen worden eerst geïnterviewd door de 
bemiddelaar. Indien zij bekennen en 
verantwoordelijkheid willen opnemen, wordt er een 
bemiddeling opgestart en ook het slachtoffer 
uitgenodigd. Zo niet, belanden zij bij het ‘advising 
team’, vergelijkbaar met de sociale dienst van de 
jeugdrechtbank. Met enige jaloezie luisterden zij naar 
onze praktijk waar dader en slachtoffer gelijktijdig het 
aanbod van bemiddeling krijgen. 
De risico’s op recuperatie van de herstelrechtelijke 

Nieuws uit de sector en uit Europa 

praktijk door het gerechtelijk systeem (bemiddeling 
als maatregel) werden onmiddellijk concreter. Dit 
bleek vaak terug te komen in de vele praktijkverhalen 
in de diverse Europese landen, zeker bij bemiddeling 
met minderjarigen. Een bevestiging dat er nood is aan 
‘standards’ en ‘principles’ om ‘herstelrechtelijke 
praktijken’ herstelrechtelijk te houden. 
 
Bemiddelaars meerderjarigen 
In tegenstelling tot hun collega’s voor minderjarigen 
werken de bemiddelaars voor meerderjarigen (nog) 
zonder wettelijke basis. De strijd om hun bestaan en 
subsidies was herkenbaar. Zij zaten samen met een 
slachtofferdienst en een dienst voor alternatieve 
afhandeling voor daders. We kregen onmiddellijk een 
neutraler gevoel dan bij de minderjarigen. Dit 
vertaalde zich tevens in hun methodiek die zeer 
vergelijkbaar was met de onze. Niet verwonderlijk als 
je weet dat zij hun inspiratie haalden in België en 
gevormd werden door mensen als Tony Peters, Leo 
Van Garsse en Ivo Aertsen. Bewonderenswaardig hoe 
zij over de praktijk reflecteerden en ons onmiddellijk 
mee uitnodigden onze grijze bemiddelingsmassa te 
pijnigen over enkele (herkenbare) heikele thema’s. 
De dag werd vervolgd met een discussie met Gerry 
Johnstone. Het thema hoe we het klassieke 
gerechtelijke systeem kunnen omvormen tot een 
herstelrechtelijk systeem werd verder uitgediept. Vele 
interessante ideeën kwamen naar voor; zoals het 
herstelrechtelijk werken in scholen. Soms ging het 
echter in de richting van de believers die de non-
believers dienden te overtuigen, wat voor ons Belgen 
toch wat raar aanvoelde. We vrezen dat deze 
polariserende houding vooral weerstand creëert en 
tot weinig constructieve dialoog leidt. Het feit dat 
België via de procedure van dialoog via stuurgroepen, 
samenwerkingsverbanden, … reeds een hele weg 
heeft afgelegd op dit vlak, toont dat het ook anders 
kan. Of zoals Sofie zei: “ook een gevangenisstraf kan 
herstelrechtelijk zijn.” 

 

Enkele moedige deelnemers namen het tijdens de 
vierde dag op zich om een workshop te leiden. Uit de 
workshop “herstelrecht bij ernstige misdrijven” neem 
ik voornamelijk mee dat men in Oostenrijk in zaken 
van Intra Familiaal Geweld werkt met een specifiek 
stappenplan, “mixed double”. Om te beginnen 
werken zij in deze dossiers standaard met twee 
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bemiddelaars, steeds een mix man-vrouw. Het eerste 
gesprek verloopt op hetzelfde moment maar apart. 
De mannelijke bemiddelaar informeert en verkent 
met de man, de vrouwelijke bemiddelaar met de 
vrouw. De volgende stap is een samenkomst van alle 
deelnemers en hier worden de verhalen aan elkaar 
gespiegeld door de bemiddelaars. De bemiddelaars 
reflecteren op hun gesprek en delen 
veronderstellingen en meningen. De partijen 
observeren. Men noemt dit reflecting team en ervaart 

dit als een bruikbare methodiek om nieuwe aspecten 
in te brengen, het gesprek te temporiseren en te 
structureren. Hierna gaat de mannelijke bemiddelaar 
met de vrouw (in aanwezigheid van de anderen) het 
verhaal verifiëren, de vrouwelijke bemiddelaar doet 
hierna hetzelfde met de man. Hierna volgt een 
gewoon bemiddelingsgesprek waarin op gezette 
momenten de methodiek van “reflecting team” wordt 
toegepast. Jammer dat deze informatie ons pas 
achteraf volledig kon bezorgd worden en niet 
geoefend kon worden met deze methodiek. 
In de workshop “standaards, principes en goede 
praktijk” werd voornamelijk gezocht naar een manier 
om “verantwoording af te leggen” aan de bredere 
samenleving, aan de partijen en aan onszelf. Indien 
we niet langer een project achter gesloten deuren 
willen zijn, maar ons willen plaatsen in het publieke 
debat rond criminaliteit zullen we moeten aantonen 
dat we gedegen en onderbouwd bezig zijn. We 
moeten manieren vinden om ons te verantwoorden 
opdat evaluatie en controle mogelijk is. 
Voor de praktijk van bemiddeling bleek België hierin 
het verste te staan. Met onze wetgeving, de 
deontologische code en commissie, 
begeleidingsteams, supervisie, intervisie en 
stuurgroepen leggen we constant verantwoording af 

en betrekken we andere partners bij onze praktijk. In 
de concrete bemiddelingspraktijk moeten we ook 
verder zoeken naar manieren om te communiceren 
vanuit de private ruimte van de bemiddeling naar de 
publieke ruimte van het recht spreken. 
Inmiddels werden we getrakteerd op de warmste dag 
sinds 100 jaar in Barcelona: 39°C! De organisatoren 
beslisten om de workshops te halveren zodat we plots 
een vrije namiddag hadden en de andere workshops 
niet konden doorgaan… 

De laatste dag werd voornamelijk ingevuld door 
evaluatie en de uitreiking van ons diploma!  
Indien de summer school een forum wil zijn van 
uitwisseling, dan zijn ze daar gedeeltelijk in 
geslaagd. Er was een begin van uitwisseling. En 
een fijne uitspraak als “we want to be like 
Belgium” is mooi meegenomen. Er werd eveneens 
afgesproken een chat-room te creëren via de 
website van het Europees Forum voor verdere 
uitwisseling. 
We misten wel een verdere uitdieping of een 
moment van leren. Voor de toekomst werden dan 
ook volgende tips meegenomen: 
1. Een summerschool rond één specifiek 

thema met uitnodiging van experts uit de 
verschillende hoeken van praktijk, 
onderzoek, training; 

2. voorbereiding van iedere deelnemer, ev. 
via chat-room op het Europees Forum; 

3. ieder land schrijft zijn manier van werken 
uit zodat we niet ieder jaar opnieuw deze 
fundamentele info moeten uitwisselen. 

De volgende summer school zal plaats vinden in 2011, 
hopelijk is Belgium dan nog zo in trek… Dus collega’s: 
doe zo voort! 
 
 

 

Voetnoten:  
 

¹Tina Jammaers, bemiddelaar vzw Suggnomè. Kris Mullens, bemiddelaar 

BAL. 

²Vanaf hier RJ genoemd. 

³Van Ness, D. and Strong, K. (2006) Restoring Justice: An introduction to 

Restorative Justice (3rd edn). Cincinnati OH: Anderson. 

⁴Cohen, S., Visions of Social Controle Crime, Punishment and Classification, 

London School of Economics and Political Science, 1985. 
 

⁵Van Garsse, L., De implementatie van de herstelbemiddeling: 
veranderingsmanagement in samenspraak, Panopticon, 2008.  
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T o twitter or not to twitter? 
Over de zin en de onzin van nieuwe 
media 
Kris Vanspauwen  

 
Van 3 tot 5 juni 2009 organiseerde het European 
Forum for Restorative Justice tesamen met de 
K.U.Leuven een driedaags seminarie met als 
hoofdthema het verbreden van het maatschappelijk 
draagvlak van herstelrecht in onze 
samenleving (titel: Building social support for 
restorative justice. Working together with 
media, civil society organisations and citizens 
for restorative justice). Hierbij werd dan 
vooral gefocust op de media, de burger, en 
de “middenveld”-organisaties. Het seminarie 
was opgebouwd in vier delen, telkens 
startend met een plenaire sessie, gevolgd 
door parallel lopende workshops. In totaal 
kregen we zo’n 10-tal sprekers te horen, en 
waren er 16 workshops. Het rapport van dit 
seminarie zal binnenkort verschijnen op de 
website van het organiserende Forum, en daarom 
neem ik hier de vrijheid om enkel wat persoonlijke 
impressies te laten opklinken over de ontwikkeling en 
het gebruik van nieuwe vormen van media, en de 
mogelijkheden hiervan voor de herstelrechtbeweging. 
Het was de jonge Belgische onderzoeksjournalist Karel 
Platteau (Fonds Pascal Decroos) die met een 
uitdagende titel “New media and RJ: a necessary way 
forward” kwam aandraven.  Het werkte want de zaal 
liep goed vol. Platteau raasde als een wervelwind 
door zijn presentatie en overdonderde velen onder 
ons met een haast onuitputtelijk overzicht aan 
internettoepassingen die je kan gebruiken met het 
oog op social networking. Het zou ons te ver leiden 
om hiervan een volledig overzicht te geven. Vandaar 
een korte schets ter inleiding. De klassieke 
toepassingen zijn de gekende weblogs waarop je 
nieuws en onderwerpen aanbiedt aan de 
buitenwereld, en waarop gereageerd kan worden 
door mensen die je blog of website bezoeken. 
Bekende toepassingen op dit vlak zijn Blogger van 
Google en Wordpress, dat zich makkelijk laat 
integreren in je eigen website. Daarnaast zijn er de 
welgekende netwerksites Facebook en Twitter. 
Hierop kan je een eigen pagina delen met vrienden 
die je toevoegt aan je netwerk, en zij worden 
automatisch op de hoogte gebracht als je berichten, 
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nieuws, foto’s, etc. op het profiel van je pagina 
plaatst. Twitter is nog meer gericht op de idee “deel 
met je contacten waar je op dat moment mee bezig 
bent”. Zo kon heel de wereld lezen welke muziek 
Lance Armstrong op zijn iPod luisterde bij de 
opwarming voor zijn touretappe op 4 juli.  
Naast deze toepassingen waarbij je zelf dus actief 
stukken de wereld instuurt over jezelf of je 
organisatie, zijn er evenveel mogelijkheden waarbij je 
informatie en nieuws gaat zoeken op het internet. De 
meest simpele toepassingen hier zijn de zogenaamde 
RSS feeds, die je toelaten om nieuwe updates van je 
favoriete websites te volgen. Daarnaast zijn er ook de 

uitgebreidere zoektoepassingen als 
Google Alerts of Technocrati die je 
een overzicht geven van blogs en 
nieuwssites waarin je geïnteresseerd 
bent. 
Algemeen gesteld zijn dit de twee 
werkwijzen van de zogenaamde 
nieuwe media: informatie aanbieden 
enerzijds, of informatie opzoeken 
anderzijds. Je kan deze twee vormen 
van nieuwe media ook met elkaar 
integreren, door bijvoorbeeld je 
zoekresultaten te integreren in je 

eigen blog, je website, of je netwerksite.  
 
Kanalen om je “ding” kwijt te kunnen, of om je “ding” 
te zoeken zijn er dus genoeg. We kunnen ons dan op 
zijn minst twee vragen stellen als herstelrechtelijke 
organisatie. Ten eerste, welk verhaal (over 
herstelrecht) willen we kwijt, en hoe ga je dit 
communiceren?”  Hiervoor keer ik even terug naar de 
eerste plenaire sessie waarin Charles Pollard het heeft 
over de complexiteit om over herstelrecht te 
communiceren. Herstelrechtelijke ideëen botsen 
volgens hem vaak met je intuïtie, en straffe verhalen 
over wraak en bestraffing zijn mediagenieker.  
En ten tweede, wie willen we bereiken met ons 
verhaal (over herstelrecht)?” Hiervoor keer ik 
nogmaals naar Charles Pollard die het doelpubliek 
opsomde: politiekers, opiniemakers, partners in het 
justitiële en parajustitiële veld, en burgers.  
Als we even kijken naar de wijze waarop herstelrecht 
in de klassieke media in Vlaanderen aan bod kwam de 
afgelopen maanden, dan merken we dat dit beperkt 
blijft tot informatieve bijdragen over een project² of 
een getuigenis over een success story. Stemmen uit 
de herstelrechtelijke hoek komen weinig aan bod in 
het klassieke debat over justitie of de strafuitvoering. 
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In andere landen ligt dit soms anders. Vaak gaat het hier 
over landen zoals Canada of de Verenigde Staten waar 
meer steunorganisaties en –groeperingen bestaan voor 
slachtoffers en daders.  
Op vlak van de nieuwe media ligt de drempel 
klaarblijkelijk niet zo hoog voor herstelrechtelijke 
bewegingen om zich te profileren. Een snelle blik via 
Facebook levert slechts enkele resultaten op van 
netwerken die zich ontpoppen rond het thema 
“restorative justice”. Een korte studieronde echter via 
technocrati levert wel een veertigtal blogs op rond het 
thema. En via de online social bookmarking-dienst 
delicious blijkt ook dat er een kleine tweehonderd 
websites zijn rond “restorative justice” die door de 
actieve internetgebruiker als favoriet worden 
bijgehouden. In ieder geval lijken deze nieuwe media hun 
ingang te vinden binnen de restorative justice 
community.  
Maar zoals met de klassieke media kan men zich ook hier 
de vraag stellen in hoeverre deze initiatiefnemers en de 
netwerken die eruit voortkomen zich effectief kunnen 
mengen in het publieke debat, en op die manier er dus in 
slagen om een groter draagvlak te creëren bij het brede 
publiek. Veelal merken we dat deze nieuwe media zoals 
facebook en anderen erg beperkt blijven tot een 
verschijnsel van online kliekjesvorming in plaats van een 
open en toegankelijk forum waar inhoudelijke debatten 
gevoerd worden.  
 
Platteau stelde de vraag op het seminarie “hoe de 
herstelrechtbeweging staande kan blijven in dit 
informatietijdperk waarin de nieuwe media een 
voorname rol zal spelen?” Wel, ik stel me dan 
onmiddellijk de vraag: wat is de relevantie van aanwezig 
te zijn via deze nieuwe media? In welke mate zouden we 
ons bijvoorbeeld niet eerst sterker engageren naar de 
klassieke media toe? Ik heb de neiging te denken dat het 
opbouwen van een sociaal netwerk via deze nieuwe 
media maar gewicht en dus effectief draagvlak kan 
creëren als je in het alledaagse leven ook dit netwerk 
uitbouwt. Mijn inziens valt hierin nog veel werk te 
verrichten voor de herstelrechtbeweging.  Ik keer 
hiervoor nog even terug naar de inspirerende presentatie 
op het seminarie van Gro Jørgensen van de 
bemiddelingsdienst van Noorwegen. Zij werkt fulltime als 
communicatiemanager binnen haar organisatie en 
presenteerde ons enkele simpele tools om als 
bemiddelingsdienst met de media samen te werken, met 
een verhaal, met een strategie, met een uitdagende 
boodschap. Het Noorse communicatieplan was 
indrukwekkend en misschien te ambitieus voor vele 
landen. Maar haar verhaal raakte bij momenten wel de 
essentie, met name dat je als herstelrechtelijke beweging 
uit je kot moet durven komen. Met cijfers, met 
getuigenissen, met kritische zelfreflectie. Minstens 
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tweemaal per jaar komt de Noorse 
bemiddelingsdienst naar buiten met een nationale 
persconferentie.  
Het thema en de opzet van het seminarie leek vooraf 
veelbelovend, maar uiteindelijk bleek het kleine 
publiek en de relatief grote groep van sprekers 
voornamelijk te bestaan uit het “bekende kliekje”. 
Een grotere interactie met Belgische en/of 
internationale media, of een debat met 
middenveldorganisaties waren mijn inziens toch 
gemiste kansen. Als de Europese 
herstelrechtbeweging haar necessary way forward wil 
inslaan, moet ze volgens mij haar deuren wijder 
durven openslaan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wil je graag ook vanuit jouw job 

in het veld van herstelrecht en  

herstelbemiddeling iets meedelen  

of ter discussie stellen, dan kan 

dat in onze rubriek ’Nieuws uit de 

sector’. (max. 1 p) 

Interesse? Stuur een mailtje naar: 

Pieter.verbeeck@suggnome.be  

Voetnoten:  
 

¹Kris Vanspauwen is bemiddelaar voor vzw Suggnomè te Limburg.   

²Somers, S. (2009) Nieuwe beroepen: de herstelbemiddelaar, De Morgen, 

22 juli, p. 10.   

 

mailto:An.marchal@sggnome.be
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Inleiding 
Het Centrum voor Politiestudies (CPS) en de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) organiseerden in 
samenwerking met The Police Foundation (UK) een tweedaagse residentiële conferentie over restorative policing op 14 
en 15 mei 2009 in Blankenberge. Voorloper ervan was het interactief seminarie “Herstelrechtelijke praktijken in de 
politiezorg: een beleidsperspectief” in Leuven op 6 juni 2008. Dit seminarie resulteerde ook in een verslagboek 
“Herstelrechtelijke politiepraktijken in Nederland en België” (SMVP). 
Gedurende de conferentie zelf was het de bedoeling het concept ‘restorative policing’, de theorie en de toepassing ervan 
in België, Nederland en andere landen onder de loep te nemen en ter discussie te stellen.  
 
Immers, zoals in de uitnodiging van de organisatoren zelf wordt verwoord, “sinds Community (Oriented) Policing (COP) 
als officieel denkkader is aanvaard in ons land is meer en meer het besef doorgedrongen dat de politie een brede 
dienstverlenende opdracht heeft ten aanzien van de bevolking. Tezelfdertijd is tevens de overtuiging gegroeid dat de 
traditionele vormen van probleemafhandeling van (kleine, veelvoorkomende vormen van) criminaliteit, 
overlastfenomenen en ergernissen/incidenten vaak tekortschieten. Het strafrechtsbedelingsapparaat raakt erdoor 
overgesatureerd en leidt onvoldoende tot genoegdoening en tevredenheid van betrokkenen.  
 
Indien de politie haar dienstverlenende opdracht in het kader van COP verder wil uitbouwen en verdiepen is het 
noodzaak te zoeken naar manieren waarop dergelijke problemen aangepakt kunnen worden tot grotere voldoening van 
de bevolking. Het strafbare feit mag dan ‘banaal’ lijken, er zit immers veelal een kluwen van gevoeligheden en conflicten 
aan vast die meer vragen dan een loutere registratie. We wensen via dit seminar na te gaan of meer herstelgerichte 
benaderingen op politieniveau een antwoord kunnen bieden op deze bekommernis. 
 
In de context van een gemeenschapsgerichte politiezorg kan men hiervoor moeilijk onverschillig blijven. Ook bij de 
gerechtelijke instanties wordt het beleid in toenemende mate verruimd van loutere opsporing en bestraffing tot een 
gerichtheid op herstel van het slachtoffer en op het bevorderen van een klimaat van pacificatie tussen alle betrokkenen. 
 
Op het kruispunt van herstelrecht en gemeenschapsgerichte politiezorg ontwikkelden zich de laatste jaren op lokaal vlak 
een aantal boeiende praktijken. Politiemensen spreken burgers hierbij aan om zélf in onderling overleg op zoek te gaan 
naar mogelijkheden tot genoegdoening en herstel. Soms neemt de politie hierbij een  bemiddelende rol op zich, dan weer 
wordt een beroep gedaan op de vrederechter of op hiertoe gevormde externe bemiddelaars. Soms vervangt deze aanpak 
een verder gerechtelijk optreden, dan weer vormt ze hiervan een element.” 
 
 
Conferentie 
De eerste dag werd voor een talrijk publiek ingeleid door Paul Ponsaers (CPS en UGent) en Piet Deelman (SMVP). Deze 
laatste bracht aan dat restorative policing een vrij nieuw fenomeen is in het veiligheidsbeleid. Paul Ponsaers kwam, in zijn 
uiteenzetting over de opdracht van politie (m.n. peace-keeping), de aangewezen politiediscretie (~smart-cop-principe) en 
de noodzakelijke modaliteiten daartoe, tot de conclusie dat er tegenwoordig, gezien de nadruk op het 
managementsdenken binnen politie, misschien teveel tijd en energie gaat naar ontwerp van sjablonen over de 
problemen bij politie zelf waardoor er een kloof ontstaat tussen beleid en de mensen op het terrein.  
 
Daarna werd door België en Nederland een evenwichtige (lees: academische en politionele) stand van zaken geschetst.  
Eerst bracht Leo Van Garsse (Vakgroep Sociale Agogiek UGent) vanuit het kader van herstelrecht en bemiddeling in 
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Vlaanderen een pleidooi tot het beleidsmatig activeren van een volgens hem essentieel partnerschap, gezien de 
onomstotelijke relevantie van de politiële partner in de herstelrechtelijke (straf)rechtsbedeling. Dit pleidooi werd afgesloten 
met een aantal cruciale vragen rond legitieme verwachtingen en het opperen van een aantal noodzakelijke 
mogelijkheidsvoorwaarden. Vervolgens lichtte Stefaan Eeckhout (korpschef PZ Kortrijk) de politiepraktijk in België kort toe. 
Na een overzicht te geven van projecten waaraan politie óf reeds expliciete 
medewerking verleent óf meewerkt als verwijzer, exploreerde hij de mogelijke rol 
van politie als wegbereider voor herstel. Ondanks een aantal wettelijke en praktische 
bezwaren (vnl. bij politie zélf), dient vooral te worden opgeroepen tot meer 
creativiteit en inzet. De idee of visie van politie als crime fighter met slechts een 
passieve rol in herstel dient volgens hem te worden verlaten.      
Vanuit Nederland bracht John Bladt (Erasmus Universiteit Rotterdam) vervolgens een 
theoretische benadering van Herstelgerichte politiezorg. Van restorative justice naar 
restorative policing, om, met politie gezien als deel van de sociale infrastructuur, te 
komen tot een aantal cruciale elementen van herstelgerichte politiezorg. Met als 
besluit: restorative policing; het is er in zekere mate al en als dat een ‘onderdrukt 
weten‘ is moet het worden bevrijd om te komen tot een bewuste, herstelgerichte bekwaamheid. Daarna sloot Peter van Os 
(Politieacademie Nederland) af met een, vrij managementgerichte of -gestuurde uiteenzetting over Herstelgerichte 
politiezorg. Na de praktijk, ontwikkelingen en onderzoek te schetsen, stelt hij vast dat restorative justice geen thema is 
binnen de politietop en ook geen structureel thema binnen het politieonderwijs. Restorative justice heeft een soft imago en 
lijkt ‘zoekgeraakt’ in de justitielijn. Het lijkt voor hem dan ook relevant om niet alleen te spreken over ‘restorative policing’, 
maar bv. ook de veiligheidshuizen onderdeel te maken van strategie. 
 
Vervolgens werd vanuit het Verenigd Koninkrijk door Joanna Shapland (Sheffield University) uitgebreid stilgestaan bij 
‘Restorative justice conferencing in the context of community policing’. Vanuit een evaluatieonderzoek van restorative 
justice schema’s concentreerde deze uiteenzetting zich rond antwoorden op de vragen hoe geschikt politie-inspecteurs zijn 
als bemiddelaars of facilitators en hoe zinvol restorative justice conferencing is voor burengeschillen of voor geschillen 
waarin betrokkenen elkaar goed kennen.       
Na de lunch konden de deelnemers kiezen uit twee academische seminaries. Een eerste seminarie had als titel ‘Restorative 
policing: Grenzen en voorwaarden van een verantwoordelijke bemiddelingspraktijk’ (door John Bladt, Gerwinde Vynckier 
(UGent), Jan Terpstra (Uinversiteit Nijmegen) en Laure D’Hondt (Universiteit Leiden)), en belichtte in hoofdzaak een aantal 
herstelgerichte politionele praktijken om zo te zoeken naar de specifieke rol van de politie in herstelgerichte 
politiepraktijken. Een tweede seminarie droeg de titel ‘Reconsidering Reassurance Policing’ (door Marleen Easton 
(Hogeschool Gent), Patrick Van Calster (Universiteit Leiden), Tom Van den Broeck (Comité P) en Nicholas Fyfe (Scottish 
Institute on Policing Research)) en trachtte het concept Reassurance Policing te doorgronden, te verfijnen en praktisch te 
vertalen naar (de toekomst van) politie(denken). 
Tenslotte werd, na het diner, deze eerste boeiende en vermoeiende seminariedag afgesloten met een feest ter gelegenheid 
van de 20ste verjaardag van het Centrum voor Politiestudies.   
 
De tweede seminariedag werd ingezet met een gevarieerd aanbod van workshops. Parallelle sessies van 4 workshops waren 
voorzien, waardoor iedere deelnemer er 2 kon volgen. De vijfde workshop was Engelstalig en liep de ganse voormiddag 
door. 
Er was keuze uit volgende workshops: 
-‘De oplossingsgerichte uitweg voor het conflict’: workshop rond Prorela (door Chris Fourie, Vrederechter) en de rol van de 
Kantonrechter (door Floris Tas, plaatsvervangend rechter); 
-‘Bemiddeling bij minderjarigen’: workshop rond Hergo (door Bie Vanseveren, Bemiddelingsbureau Brussel, en Koen Nys, 
BAL) en Halt (door Frouktje Moes, Halt Noord Nederland); 
-‘Bemiddeling op het niveau van de wijk’: workshop rond bemiddeling door politie op het niveau van buurten (door Johan 
Sabbe, Procureur des Konings Gent en door Nelleke Toenders, Coach wijkagenten bij SMVP); 
-‘Politie en bemiddeling’: workshop rond Ambtshalve Politioneel Onderzoek (door Sigrid Van Grunderbeeck, PSB bij PZ 
Leuven en Wim D’haese, CP PZ Leuven) en politie als bemiddelaar (door Henri Jansen, arrondissementsparket Den Bosch); 
-‘Restorative Justice and Police-led Cautioning Practice: Tensions in Theory and Practice’ door David O’Mahony (University 
of Durham) en Jonathan Doak (Nottingham Trent University).   
 
Tenslotte volgde er na de lunch een paneldiscussie ‘kleur bekennen’. In deze discussie, met als moderator Ivo Aertsen 
(KULeuven), gaven politieleiders van België en Nederland weer wat zij de afgelopen dagen hadden opgestoken, welke (on)
verenigbaarheden ze zagen en wat hun visie is op restorative policing. Het blijkt voor sommigen eerder een lovenswaardig, 
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doch niet prioritair concept te zijn, 
waar het voor anderen dan weer een 
praktisch werkbare en volwaardige 
achterliggende doelstelling is. Veel 
tijd voor verdieping was er echter 
helaas niet, waardoor het bleef bij 
eerder een opsomming van 
standpunten en toekomstbeelden.  
 
Sofie De Kimpe (VUB) kreeg tenslotte 
de eer, maar ook de erg moeilijke 
taak om het seminarie formeel af te 
sluiten met een aantal conclusies.    
 
Besluit 
In de opzet om het concept 
‘restorative policing’ onder de loep te 
nemen en ter discussie te stellen zijn 
de organisatoren van de conferentie 
zeker geslaagd. Het was een 
gevarieerd programma dat een al 
even gevarieerd publiek -van leek in 
restorative policing tot pleitbezorger 
van herstelrechtelijk denken  binnen politie- duidelijk wist te bekoren.  
Diepgaande discussies met daaruit voortvloeiende conclusies waren er misschien niet, maar belangrijkste verdienste is 
vooral dat er een forum is gecreëerd waarop dit (relatief) nieuwe onderwerp ruimer bespreekbaar werd gemaakt.  
Opvallend ook was de initiële kloof tussen Nederland en België. Deze kloof blijkt echter, bij tweede beluistering, ook 
weer niet zó groot of onoverbrugbaar en beiden kunnen van elkaar leren. Eenzelfde opmerking lijkt ook op te gaan voor 
beleid en praktijk en in zekere zin ook voor herstel en politie. 
Hopelijk is deze conferentie dan ook een aanzet tot meer aandacht, studie, opvolging en explicitering vanuit de 
verschillende hoeken. 
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Voetnoot:  
 

¹ De auteur is politieel schadebemiddelaar te Leuven.   
 
 

Publicaties: 
 
Herstelrechtelijke politiepraktijken in Nederland en België, SMVP, 

Dordrecht, 2009, 93. 
 
Restorative Policing, Journal of Police Studies volume 2009-2,11, Cahiers 

Politiestudies jaargang 2009-2, CPS, Lodewijk Gunther Moor, Tony Peet-
ers, Paul Ponsaers, Joanna Shapland, Bas van Stokkom (ed), 249. 
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Agenda 

 
Viering 10 jaar Suggnomè  
 
 
 
Hou alvast 11 december 2009 vrij in je agenda!!! Dan vieren we immers het 10-jarig bestaan van Suggnomè met een inter-
essante namiddag!  Meer info hierover lees je zeker in onze volgende nieuwsbrief!.   
 
 
 

 Voor slachtoffer-daderbemiddelaars 
 

Een rollenspelendag (gericht op casuïstiek) rond bemiddelen in seksuele delicten 
Datum: 15 oktober 2009 
Plaats: Ellipsgebouw Brussel 
Kostprijs: 5 euro 
Inschrijven kan op kris.somers@suggnome.be  

 

Een terugkomdag voor gevorderde bemiddelaars rond het bemiddelen in seksuele delicten olv Jurgen Peeters (De 
onderstroom).   

Datum: 19 november 2009 
Plaats: Ellipsgebouw Brussel 
Kostprijs: 70 euro 
Inschrijven kan op kris.somers@suggnome.be (beperkt aantal deelnemers: 12 ) 

 
 

In het najaar wordt ook nog een tweedaagse vorming rond ‘het gezamenlijk gesprek’ gepland. Voor 2010 staan al 
terug een vormingsdag rond ‘Franse terminologie’  en een meerdaagse vorming rond “bemiddelen met allochtonen” 
op het programma.   

 
Uitnodiging en verdere informatie volgen later. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

De Standaard, 4-5 juli 2009, Ik wilde hem in de ogen zien. Hij vermoordde haar dochter. Nu praat ze met hem.  
 

De Morgen:  22 juli 2009, Nieuwe beroepen: De Herstelbemiddelaar.   
 
 
Al deze artikels zijn terug te vinden op de website van Suggnomè onder de rubriek: documentatie (http://
www.suggnome.be/documentatie.php) 

Herstelbemiddeling in de pers 
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!!!Goed Nieuws!!! 

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

erkend 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 

belastingvermindering 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 

belastingafgifte 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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18 september 2009 

 
! Bemiddelingsdienst Arrondissement BRUSSEL ! 

! Sergeant De Bruynestraat 78  ! 

! 1070 Anderlecht ! 

(op 5 minuten wandelen van het Zuidstation) 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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. 

Van in den beginne stelden wij ons binnen Suggnomè de vraag in hoeverre bemiddeling, ruim beschouwd 
als het capaciteren van burgers om zich te verhouden tot justitie, ook niet tot het werkveld van 
samenlevingsopbouw behoort? Om deze piste verder te verkennen nodigen we Chris Truyens en Michèle 
Jacobs uit om op de Samenspraak inleidend hun reflecties op de Nieuwsbrief te geven, alsook hun visie 
met betrekking tot de rol die samenlevingsopbouw vanuit het concept van actief burgerschap kan spelen 
op het werkveld van justitie. 

SAMENSPRAAK 

14u: inleiding door Chris TRUYENS en Michèle JACOBS (Samenlevingsopbouw 
Vlaanderen) 
 
15u: open debat 
 
16.30u: einde 
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Conferentie in de kijker 
Conferentie Restorative Policing, 14-15 mei 2009,  
 
Sigrid VAN GRUNDERBEECK 

38 

Agenda + Herstelbemiddeling in de pers 41 
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Met de steun van:  

FOD Justitie 

Vlaamse Gemeenschap  
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