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REDACTIONEEL 
 
 
 
Bemiddeling is bedoeld om directe of indirecte communicatie op gang brengen 
tussen partijen betrokken bij een conflict. Aldus lijkt bemiddeling per definitie een 
talig gebeuren. Laat daar nog bij komen dat deze zich afspeelt in de marge van een 
juridische context, een midden waarin het juridisch taalgebruik prevaleert. Ook in de 
bemiddelingswereld is de taal, in de vorm van woorden, dan niet de enige dan toch 
een erg belangrijk instrument om te benoemen en te kaderen, om boodschappen uit 
te wisselen. Niettemin schept een bemiddelingsproces zowel tijd als ruimte tot enige 
creativiteit, waardoor taal een bredere invulling kan krijgen. Het hoeft geen betoog 
dat binnen het bemiddelingsgebeuren ook symbolen en rituelen, gebaren 
gelaatsuitdrukkingen, tekeningen, zelfs zwijgen,.... de taal bijtreden, of soms zelfs 
gewoon helemaal vervangen. In moeilijke situaties kan worden gezocht naar nieuwe 
communicatiemogelijkheden.  Maar ondanks deze mogelijkheden, zijn we ons 
voldoende bewust van de plaats die taal inneemt binnen bemiddeling? Beschikken 
bemiddelaars over voldoende vaardigheden om ook de meest precaire thema’s aan 
bod te laten komen? Zijn bemiddelaars methodisch voldoende getraind om 
bijvoorbeeld te bemiddelen met verbaal minder sterke mensen? Of dienen we hier 
toch grenzen in acht te nemen? Of net niet? 
 
Judith Leest schrijft in het inleidende artikel over de rol en de betekenis van taal in 
de context van bemiddeling. Ze formuleert beschouwingen bij de mogelijkheden en 
grenzen van de bemiddeling vanuit het perspectief van de taal in brede zin van het 
woord. Na dit kaderend artikel gaan we op zoek naar praktijkverhalen. Hoe gaan 
bemiddelaars om met bijvoorbeeld minder taalvaardige mensen? Rika Jacobs, 
bemiddelaar Brugge, verhaalt door middel van dagboekfragmenten, een 
bemiddeling tussen drie mensen met een verstandelijke beperking. Nadien spiegelt 
Alice Delvigne, bemiddelaar Kortrijk, enkele reflecties naar aanleiding van een 
bemiddeling met een mentaal minder begaafd meisjes na verkrachting.  Hilde 
Deboeck, bemiddelaar Mechelen, brengt het verhaal van een bemiddeling met 
allochtonen. Tot slot neemt Katrijn Huygens, hulpverlener en therapeute, ons mee 
naar een bemiddeling waarbij een jong kind werd betrokken. Ze duidt op het belang 
om kinderen niet te vergeten in de nasleep van een misdrijf, en haalt enkele 
methodieken aan die het communicatieproces met kinderen in delicate materies 
kunnen bevorderen. 
 
Veel leesplezier! 
 
An Marchal en Pieter verbeeck 
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bemiddeling is wellicht de waaromvraag: waarom heb je mij 
pijn gedaan, waarom heb je juist mij uitgezocht? In heel veel 
gevallen is het rationele, onderbouwde of logische 
antwoord daarop niet te vinden. Er speelde een impuls, 
toevallige speling van – noem het – het lot, stom toeval en 
domme pech, of drift en emotie in een opwelling die niet 
onder controle was. En niet zelden speelt er ook nog eens 
een biografische context mee: het levensverhaal van 
iemand, de achtergrond en gezinssituatie. 
 
 
 
Mondigheid en meepraten in de strafrechtspraktijk 
Binnen de strafrecht- en bemiddelingspraktijk is de 
afgelopen jaren meer en meer benadrukt dat het 
verbeteren van inspraak, participatie en meepraten het 
draagvlak – ofwel de legitimiteit – van het strafrecht onder 
burgers zou kunnen vergroten. In een tijd waarin mensen 
mondig zijn geworden en hun zegje klaar hebben, lijkt het 
(straf)recht een van de laatste bolwerken waarin die 
‘gewone’ maar ook geëmancipeerde burger maar moeilijk 
een plek kan verwerven. De rituelen en taal zijn vaak 
moeilijk te begrijpen, niet zelden vervreemdend, en de 
juridische redenering achter een vonnis is lang niet altijd in 
aansluiting op de wijze waarop je er zelf als dader of 
slachtoffer tegen aankeek.  
 
In reactie op deze kritieken op de rechtspraak als ivoren 
toren en vanuit het besef dat juist de rechtspraak 
uiteindelijk wel democratisch gedragen en ondersteund 
moet worden, is in veel landen, waaronder Nederland en 
België, de bemiddeling van de grond gekomen. Zeker in 
België wordt deze ambitie precies en consequent verwoord: 
de bemiddeling wordt gesitueerd in en rondom het 
strafrecht en staat er niet los van. Het is er ook geen ‘vijand’ 
van, maar zou juist de communicatieve en participatieve 

 
Drie jaar geleden deed ik een onderzoek naar bemiddeling. 
Het citaat is een kort stukje uit een van de interviews die ik 
afnam bij daders, slachtoffers en nabestaanden die een 
aanbod tot bemiddeling kregen – en al dan niet 
accepteerden. Ik sprak met de betrokkenen over hun 
ervaring met bemiddeling. En over het strafproces, dat ze 
bijna allemaal ook doorliepen.  
 
Zonder in deze korte inleiding uitputtend in te kunnen gaan 
op de volledige these en het theoretisch kader, wil ik enkele 
grove lijnen schetsen van de rol en betekenis van taal in het 
omgaan met dader- en slachtofferschap. In mijn onderzoek 
heb ik ‘taal’ - of beter: communicatie - als een breed begrip 
verkend; het bleek daarbij in de bemiddeling lang niet altijd 
te gaan om de rationele taal van argumenten, die je in 
woorden kunt uitdrukken. ² 
 
De bijdrage is bedoeld om de mogelijkheden en grenzen van 
de bemiddeling vanuit het perspectief van taal – in brede 
zin – te overdenken. Hopelijk steekt het ook nog een klein 
hart onder de riem voor het soms weerbarstige 
bemiddelingswerk; ook in de bemiddelingen waar een 
gesprek moeizaam op gang komt, de woorden maar amper 
gevonden worden en de stiltes soms lastig te verdragen zijn 
kan er wel degelijk sprake zijn van taal of communicatie.     
 
Als we heel kort door de bocht gaan, kun je zeggen dat de 
taalopvatting die ten grondslag ligt aan het moderne (straf-)
rechtsysteem gebaseerd is op een taal als het uitwisselen 
van argumenten en rationele overwegingen. Maar bij 
uitstek in de bemiddelings- en strafrechtspraktijk gaat het 
vaak over veel meer dan dat: mensen zijn boos, voelen 
wrok, zijn verdrietig of hebben wroeging. De dagelijkse 
werkelijkheid en levens van de direct betrokkenen (daders 
en slachtoffers, getuigen en nabestaanden) kent een veel 
rijkere taal dan argumenten. De meest gestelde vraag in de 

Te erg voor woorden? 
 

De rol van taal in een bemiddeling. 
Judith LEEST ¹ 

Tijdens een gesprek met een echtpaar, praat enkel de vrouw. Hun zoon is enkele jaren daarvoor 
vermoord en ze ontmoetten de dader. Pogingen om de vader bij het gesprek te betrekken, 
mislukken volledig. ’s Avonds thuis, na een lange middag praten, voelt het als een van de meest 
zware en indringende interviews tot dan toe. Dat heeft te maken met de ernst van het verhaal, 
maar minstens zo zeer met de in elkaar gedoken man op de bank. Al ken ik hem niet goed en kan ik 
zijn houding dus moeilijk interpreteren, toch lijkt deze zwijgzame vader heel veel te ‘vertellen’ over 
zijn slachtofferervaring. Zijn inbreng was veelzeggend, maar staat niet op de band.    
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kanten van het bestaande strafrecht kunnen versterken.  
 
Dat is wat de bemiddeling helpt organiseren. Dader en 
slachtoffer bespreken voorafgaand aan de strafzitting hoe 
ze zelf tegen de zaak aankijken, of er manieren zijn om iets 
te herstellen en wat ze aan de rechter willen melden. En in 
een groot deel van de bemiddelingen lukt het ook  om deze 
talige, argumentatieve en mondige kant ook daadwerkelijk 
tot stand te brengen. De moeilijke taal van het recht krijgt 
een menselijke vertaling door de verhalen, woorden en 
argumenten die daders en slachtoffers er samen aan 
toevoegen. Een van de voorbeelden uit mijn onderzoek die 
dit illustreerde, was een jonge dader uit een Vlaams dorp, 
die na ettelijke biertjes, een kroegmaat de tanden uit de 
mond sloeg. Behalve een strategisch belang van een lichtere 
strafmaat waar hij eerlijk voor uit kwam, vond hij ook echt 
dat ze hier gewoon als volwassenen samen moesten kunnen 
uitkomen. Hij wilde er graag over praten met het 
slachtoffer, maar tegelijk ook zijn verhaal kunnen 
doen tegenover de rechter, als volwassenen 
tegenover elkaar. Dat laatste lukte in dit geval 
echter niet goed omdat de rechter er weinig 
ruimte voor liet.     
 
Het zal helpen de lucht te klaren maar ook denk ik 
dat – als je het op zo’n manier kunt regelen – de 
kans dat er betaald wordt veel groter is. Als je met 
de mensen gaat spreken en zij bedenken zelf zo’n 
overeenkomst, dan zal deze ook eerder nageleefd 
worden. [..] Ik wist dat de rechter me een straf 
moest geven, maar daarnaast was de schade al 
geregeld en betaald. Het was tussen twee 
volwassenen geregeld, dan willen we ook als 
volwassenen behandeld worden. Ik ben geen klein 
kind dat hij de les moet lezen; hij hoeft niet te 
zeggen, en zo en zo moet het gebeuren. Hij kan ook naar ons 
luisteren.’  
 
In dit soort zaken bespreken de betrokkenen in hun eigen 
taal en overwegingen wat er is gebeurd en hoe het 
eventueel goed gemaakt kan worden. Als er vervolgens 
binnen de zitting zelf ook nog ruimte is om dat gezamenlijke 
communicatief proces mee te geven aan de rechter, lukt het 
om via de bemiddeling een meer participatief en 
communicatief strafrecht te helpen organiseren.   
 
Tegelijk vond ik in mijn onderzoek dat er 
evenveel zaken zijn waarin zo’n soort van 
communicatief proces stokt, niet op gang komt 
of ongepast lijkt. Daarin duikt een zekere 
paradox op: burgers willen wel degelijk hun 
zegje doen binnen het strafrecht, maar het type 
taal dat daarvoor voorhanden of gebruikelijk is, 
schiet te kort. Zeker in veel zwaardere zaken – 
doodslag, zedenfeiten, ernstige mishandeling – 
blijkt die geëmancipeerde burger in een 
concrete situatie van slachtofferschap of zelf verricht leed, 
even vaak sprakeloos als mondig. Taal wordt dan een veel 
complexer maar ook rijker begrip. Er zitten duidelijk grenzen 
aan het kunnen verwoorden, beargumenteren of uitleggen. 
Sommige ervaringen zijn letterlijk te erg voor woorden.   

 
  
 
De ander onder ogen komen: Symbooltaal, emoties en 
lichamelijkheid  
Die jongen heeft niks te vragen. Niks. In andere zaken, zoals 
inbraak, valt nog wat te bepraten, maar in deze zaak niet. 
Wat zouden we moeten zeggen? Zouden ze binnenkomen en 
zeggen, zou je de dader niet gewoon eens willen 
uitschelden? Ja, daar had je misschien nog behoefte aan. 
Maar om met die dader iets te bespreken? Wat valt er nog 
goed te maken? Niets. Ik kan er niet inkomen dat iemand 
naar hier komt om zoiets goed te praten. Dat snap ik niet. 
Dat kan je niet goed praten.   
 
Aan het woord zijn de ouders van een minderjarige jongen 
die slachtoffer werd van verkrachting door een volwassen 
man. Zij weigerden niet alleen een bemiddeling, maar 

waren ook bijzonder boos over het 
aanbod zelf. Hun associatie met de 
bemiddeling ging over iets goed 
praten, wat in dit geval ondenkbaar 
was. Daarnaast konden ze zich 
überhaupt niet voorstellen 
waarover zo’n gesprek zou kunnen 
of moeten gaan. Er was niets te 
bespreken. Hun verhaal is 
interessant om verschillende 
redenen. Voorop staat uiteraard dat 
het legitiem en begrijpelijk is dat ze 
weigerden en boos waren. 
Niettemin maakte hun verhaal – 
gekoppeld aan het verhaal dat de 
dader me vertelde, iets duidelijk van 
wat er in zo’n communicatieproces 

allemaal nog meer mee kan spelen dan enkele de verbale 
uitwisseling van argumenten, meningen en feiten. Zonder 
hun verhaal daarmee geheel recht te kunnen doen, leek het 
ook te gaan om een situatie waarin in eerste instantie veel 
emoties meespeelden – in hun zaak ook nog eens zeer 
ambivalente emoties. Zoon was volgens dader zelf via 
internet naar contact op zoek gegaan, had zich ouder 
voorgedaan dan hij was en volgens dader bezig met een 
zoektocht naar zijn mogelijke homoseksualiteit. Hij had bij 

de gerechtspsychiater verteld dat hij het zo erg niet vond 
wat er was gebeurd, hooguit een paar jaar te vroeg. De 
ouders meenden dat hem dit in de mond was gelegd, maar 
niettemin was het zo op papier gekomen. De dader had een 
milde straf gekregen, waaruit opgemaakt kan worden dat 

Te erg voor woorden? 

Ook  in de bemiddelingen 
waar een gesprek 

moeizaam op gang komt, 
de woorden maar amper 
gevonden worden en de 

stiltes soms lastig te 
verdragen zijn, kan er wel 

degelijk sprake zijn van 
taal of communicatie.     
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een goed onderbouwd verhaal. Hoewel dit ergens wellicht 
erg voor de hand lijkt te liggen, zijn deze o zo menselijke 

aspecten theoretisch en 
binnen de kaders van ons 
rechtssysteem, lange tijd niet 
echt erkend of ingebed 
geraakt. De bemiddeling kun 
je begrijpen als een praktijk 
die dit – wellicht niet eens 
heel bewust – probeert te 
verkennen.        
 
Een van de slachtoffers tot 
slot, een moeder van een 
vermoorde zoon, maakte veel 
van deze elementen duidelijk 
in haar relaas over de 
bemiddeling. Meer dan de 
inhoud van de gesprekken, 
benadrukte ze hoe zij en de 
dader op hun stoel zaten, dat 
ze hem bewust geen hand 
wilde geven en hoe ze zijn 
lichaamstaal interpreteerde. 
Ze benoemt de bemiddeling 
als een wraakoefening en 
omschrijft het als een 
overgangsrite: een proces van 
ergens doorheen gaan.  
 

Het was te gemakkelijk dat hij mij en mijn zoon niet kende; 
hij moest het voelen, vond ik. Ik wilde vertellen hoe ons 
gezin eruit ziet, hoe mijn zoon eruit zag, wie hij was. Ik heb 
steeds geprobeerd te zien of ik hem raakte; ik weet het niet. 
Ik had me vooral voorgenomen de sterke persoon te zijn 
tijdens de bemiddeling. Ik wilde krachtig verschijnen, ben 
rechtop op mijn stoel gaan zitten. Hij had allemaal 
tatoeages en ringen op zijn handen. Ik dacht, had ze toch 
afgedaan, die ringen van die moordenaarshanden. Ik 
weigerde hem een hand te geven want ik ga niet de hand 
schudden waarmee hij mijn kind heeft vermoord. En na drie 
kwartier praten tegen hem, ben ik achterover in mijn stoel 
gaan zitten en zei: nu wil ik naar jou luisteren. Ik moest tot 
het gaatje gaan. En dat is gelukt. De eerste de beste nacht 
na de bemiddeling, heb ik voor het eerst weer goed 
geslapen.  
 
 
De bemiddeling als zoektocht naar een nieuwe ‘taal’  
Het belang en zelfs de ‘magie’ die men soms toedicht aan 
bemiddelingen, zit hem precies hier in: in het durven laten 
gebeuren van wat er zich aandient, in die moeilijk te duiden 
brij van emoties, morele verontwaardiging en lichamelijke 
gewaarwording. Tegelijk schuilt hierin ook een gevaar.  
 
Een geslaagd ritueel – in de rechtszaal of elders, 
bijvoorbeeld bij een bruiloft of begrafenis – maakt dat je op 
meerdere vlakken en lagen wordt geraakt, geroerd of 
aangedaan. Er resoneert iets mee dat diepere lagen van het 
leven of de concrete situatie laat begrijpen, accepteren of 
‘zijn’,  zonder dat dat allemaal talig en verbaal wordt 

ook de rechter oordeelde dat er meer speelde dat een 
‘brute zedenzaak minderjarige’. 
 
Kortom, in deze voor de ouders bovenal tragische 
gebeurtenis, spelen morele emoties, schaamte en verdriet, 
maar mogelijk ook nog veel ambivalente, dubbele 
gevoelens: afkeer of ontkenning van de mogelijke 
homoseksualiteit van je eigen kind, schuld over het niet 
beter of eerder controleren van het internetgedrag van de 
zoon, een ongetwijfeld gevisualiseerd beeld over wat zich 
heeft afgespeeld en een eventuele fysieke reactie bij 
zichzelf daarover, en nog veel meer. Deels zal dit voor 
henzelf helder zijn, maar deels zelfs niet en op een 
onbewust niveau afspelen. Deze situatie was niet alleen te 
erg voor woorden, maar bovenal te complex en ongrijpbaar 
voor woorden.   
 
 
Emoties en lichaamstaal 
In de theoretische kritieken op het type taalbegrip uit het 
eerste deel (dat ophield bij rationele argumenten die 
verwoord kunnen worden), zijn er tal van denkers die 
geprobeerd hebben om de begrippen taal en communicatie 
te verbreden en te verdiepen. Bij uitstek de 
bemiddelingspraktijk is een prachtige illustratie waar dit 
allemaal samenkomt, en waar bemiddelaars dus dagelijks 
mee te maken hebben.  
 
Zo wijzen veel hedendaagse (en overigens vaak 
feministische) denkers op het feit dat de klassieke, moderne 
denkers vergaten ‘te denken’ dat iedereen die argumenten 
geeft, ook altijd een mens van vlees en bloed is die een 
bepaalde historie en biografie meedraagt. Het totaal 
abstraheren van wie je bent, is een illusie. Iedereen spreekt 
ook altijd met zijn of haar biografie, emoties en vanuit het 
eigen lichaam (als vrouw of gekleurd iemand zit je vaak 
anders in een discussie dan als witte man – kijk maar naar 
de politieke arena). De manier waarop we, kortom, 
decennia lang naar taal hebben gekeken, wordt daarmee 
nogal erg abstract en ‘kaal’. Een van de denksters die dit 
met name ook op het recht heeft toegepast, voegt daaraan 
toe dat emoties niet perse uitgefilterd moeten worden 
omdat het ongeleide projectielen zouden zijn, maar dat 
emoties daarentegen ‘iets weten’ ofwel kennis in zich 
dragen. Als we meer analytisch en met meer afstand gaan 
bekijken waarom iemand boos is in een bepaalde situatie, 
kan het heel nuttige en logische informatie opleveren: het 
verwijst dan bijvoorbeeld naar legitieme en voor de 
samenleving belangrijke morele waarden. Of door de 
ervaring van liefde (of rouw of jaloezie) kunnen we tot het 
inzicht komen welke waarde een bepaalde persoon voor 
ons heeft. Ze bieden, kortom, informatie en kennis. En de 
psychologie heeft ons al jaren geleden geleerd dat het 
toelaten en ruimte bieden aan zulke emoties, ook iets ‘aan 
ons’ kan doen: de ervaring of de lichamelijke pijn of lust kan 
ons iets heel anders doen inzien en leren, dan dat een 
argument dat kan doen. En tot slot kunnen zelfs bepaalde 
handelingen of uitdrukkingen een vorm van taal zijn die iets 
uitdrukken dat soms sterker is dan een woord of zin. Terug 
naar het begincitaat: de extreme variant hiervan is het 
zwijgen van iemand. Ook dat kan soms meer zeggen dan 

Te erg voor woorden? 
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uitgedrukt. In het strafrecht zijn ook juist daarom bepaalde 
vormen, symbolen en rituelen ingesteld: om emoties wel 
degelijk een plek te geven, maar dan gestileerd. De vraag is 
misschien of die rituelen nog voldoende werken om de 
burger van vandaag voldoende mee te nemen of te raken. 
De bemiddeling kan je beschouwen als een praktijk die zoekt 
naar een bredere, rijkere taal om zo’n soort nieuwe 
ritualiteit vorm te geven. Het biedt een platform voor de 
mondige burger, maar geeft ook vorm aan een 
intermenselijke vorm van communicatie die emoties, 
lichaamstaal en symboliek toestaat.  
 
Dat is alleen niet zonder risico. Niet voor niets waren en zijn 
(sommige) rechters terecht wat wantrouwig of 
terughoudend ten aanzien van emotioneel vertoon in de 
rechtszaal. Critici van de beweging van restorative justice 
huiveren bij de al te dik opgelegde spijtbetuigingen en semi-
obligate verzoeningen. Deze kunnen uitmonden in te veel 
druk op een verplicht verzoeningsritueel, in een moreel 
appel op een slachtoffer om te vergeven of in een 
vernederend boete moeten doen. Terug naar een 
middeleeuwse praktijk van een schavot kan niet de 
bedoeling zijn.  
 
Een deel van de oplossing zit misschien in de acceptatie of 
erkenning van het feit dat veel leed en wreedheid 
eenvoudigweg niet oplosbaar of herstelbaar is. De (vaak 
christelijk-humanistische) ideologie waarop veel 
bemiddelingspraktijken impliciet of expliciet zijn gebaseerd, 
zijn vaak niet erg happig op het erkennen van kwaad in de 
mens en wreedheid van het leven – om het maar even heel 
groots uit te drukken. Soms is iets onverzoenlijk, te erg voor 
woorden. Te graag willen dat het toch goed komt, kan een 
valkuil zijn, ook voor bemiddelaars.   
 
Maar bovenal lijkt de lastige boodschap te zijn – zeker te 
midden van het zorgvuldige ingeregelde recht – dat er amper 
of geen keiharde, waterdichte regels, protocollen of 
opleidingen zijn om deze moeilijke, spannende, soms mooie 
maar vaker zeer complexe communicatieprocessen tussen 
mensen te begeleiden en in goede banen te leiden. Er is 
geen garantie; niet op dat het lukt, en niet op dat het niet 
mislukt, in de zin dat mensen de ervaring krijgen van zo’n 
boeteritueel, of onbedoelde herhaling van kwetsuur. Tegelijk 
is het volledig uitbannen van deze processen even riskant: 
als we in een samenleving niet op een of andere manier een 
‘taal’ of communicatie blijven ontwikkelen voor het 
begrijpen en ervaren van die diepgevoelde (on)
rechtvaardigheid, krijgt het rechtssysteem het op termijn 
ook zwaar te verduren. Dat maakt de bemiddelingspraktijk 
even belangwekkend als ingewikkeld.  

Te erg voor woorden? 

Voetnoten:  

 

¹ Judith Leest werkt als beleidsadviseur jeugdbeleid voor de stad 
Amsterdam. Ze rondde in 2007 een poefschrift af over de 
bemiddelingspraktijk, getiteld: Een redelijk ritueel. Bemiddelen tussen 

strafrecht en leefwereld.  
 
² Het rechtstheoretisch kader daarvoor ontleen ik in het proefschrift aan 

de Duitse rechtstheoreticus Jürgen Habermas die o.a. de „Theorie van het 
Communicatieve Handelen‟ schreef. Het tweede deel van het boek, 
waarin het begrip communicatie verbreed wordt met emotionele, 
lichamelijke en morele componenten, haal ik uit de kritische 

commentaren op de uitgangspunten van Habermas, zoals onder meer 
verwoord door Seyla Benhabib, Martha Nussbaum en Jessica Benjamin. 
Zie voor de volledige verwijzingen: J.Leest, Een redelijk ritueel. Bemiddelen 

tussen strafrecht en leefwereld. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2007.  
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We hadden zelf dan ook heel wat vragen bij deze 
doorverwijzing. Vragen van zowel ethische als praktische 
aard. Bemiddelen in dossiers van extreem geweld is sowieso 
moeilijk voor alle partijen, de combinatie met mentale 
beperkingen leek het nog veel moeilijker te maken. We 
vroegen ons ook af of het wel verantwoord was deze 
mensen uit te nodigen tot communicatie over de feiten.  Uit 
de lezing van het dossier bleek al dat het spreken erover 
moeilijk en de beleving zeer traumatisch was. Zouden de 
partijen “taal” willen en kunnen geven aan het gebeuren? 
Zouden zij ook in staat zijn de boodschappen van de ander 
te begrijpen en te hanteren? Hoe zouden zij de 
boodschappen kunnen verwerken?  
Welke voorbereiding en actie vraagt dit dan van de 
bemiddelaar? Kan de bemiddelaar zijn spreken aanpassen 
aan het niveau en de taal van de partij? Dit wordt in ons 
beroep wel verondersteld, maar is niet altijd evident. 
Voorafgaande informatie over de capaciteit van de partijen 
was daarom wenselijk. En er zou toestemming moeten 
gegeven worden, want de partijen hadden allen het statuut 
van verlengde minderjarigheid. Bij sommige personen was 
de voogd een vriend van de familie, bij anderen was dit 
iemand die wat verder af stond. We achtten het hier, gezien 
de problematiek, bovendien wenselijk dat ook de 
behandelende arts mee zou instemmen met de 
bemiddeling.  
 
Nog vóór het bemiddelingsaanbod officieel verstuurd werd, 
kwamen we terecht bij de vertrouwenspersoon/begeleider 
van het slachtoffer, die de vraag voor een eventueel 
bemiddelingsaanbod vervolgens zou voorleggen aan de 
behandelende psychiater. Er was aanvankelijk wat 

scepticisme over een eventueel aanbod, maar uiteindelijk 
kon men dit toch steunen, temeer daar de thematiek bij het 
slachtoffer nog zeer levendig was. 
Aan daderkant kwamen we terecht bij de sociale dienst van 
de (nieuwe) instelling waarnaar de daders na een 
kortstondige voorhechtenis werden verwezen. Pas nadat we 
onze werking aan het voltallige team hadden toegelicht, kon 
men zich vinden in het bemiddelingsaanbod. 
 
Twee bemiddelingen konden opstarten. Met de begeleiders 
werd overeen gekomen dat onze komst bij de partijen zou 
geduid worden, en dat er een vertrouwenspersoon/
begeleider bij het gesprek zou aanwezig zijn. 
 
In wat volgt leest u een chronologische beschrijving van 
(een gedeelte van de inhoud van) de bemiddeling aan de 
hand van dagboekfragmenten met zoveel mogelijk 
woordelijke weergaven van alle betrokkenen. 
 
 
Het eerste gesprek met het slachtoffer, Bruno 
De begeleidster van het slachtoffer heeft voorafgaand al 
met playmobilpoppetjes trachten uit te leggen wie ik ben, 
en wat het doel van mijn komst is. Bij mijn aankomst wordt 
voorzichtig kennis gemaakt. Het slachtoffer, Bruno, toont 
zijn kamer, zijn verzameling luciferdoosjes, enkele foto’s. Hij 
geeft ons iets te drinken en geeft ons een plaats. Bruno is 
nerveus omdat hij weet dat er iets niet alledaags aan de 
orde is. De begeleidster polst eerst of betrokkene nog weet 
waarvoor ik kom. Allerlei lichaamstaal geeft aan dat hij het 
nog wel wist. De playmobilpoppetjes worden opnieuw 
bovengehaald. Ondanks de voorbereiding kost het Bruno 

Taal en bemiddeling 
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nog bijzonder veel moeite om figuurtjes te kiezen en te 
positioneren: hijzelf, zijn begeleidster, de twee daders, de 
bemiddelaar, de rechter en de procureur (een politieagent!).  
Hij heeft duidelijke verwachtingen. Hij wenst geld 
(schadevergoeding) en wil weten hoe lang de daders in de 
“gevangenis” zullen zitten. Voor hem mag dit heel lang zijn. 
De begeleidster polst bij Bruno of de daders echt in de 
gevangenis zitten en hij geeft zelf aan goed te weten waar ze 
verblijven, namelijk in die andere instelling. 
Aan de daders, Kris en Wim wil hij zeggen dat hij het spijtig 
vindt “dat ze dat gedaan hebben met mij”. Bruno huilt. Hij is 
ook boos geweest op hen. Waarom hebben ze dat gedaan? 
De daders mogen weten dat hij het lastig heeft. Ze mogen 
weten dat hij met zichzelf geen blijf weet. Dat het ’s nachts 
nog in zijn hoofd zit. Dat hij naar het ziekenhuis moest. Ze 
mogen ook weten dat er een aantal momenten zijn waarop 
hij het heel moeilijk heeft (hij benoemt een aantal 
evenementen waar men vanuit de instelling aan deelneemt). 
Dat hij is moeten veranderen van werk (omdat hij het 
moeilijk had met de entourage van de 
daders). Bruno wil mee op de jaarlijkse 
uitstap van de instelling kunnen gaan, 
zonder het risico te lopen de daders te 
ontmoeten. Hij wil ook dat de daders 
niet meer terugkeren naar de ruime 
omgeving van de instelling. 
Heel duidelijke boodschappen en 
verwachtingen aan het adres van de 
daders. Hij begrijpt dat ik binnenkort 
naar de daders ga en dan terugkom met 
nieuws van hen. 
 
 
Het eerste gesprek met Kris 
Ook dit gesprek werd door de 
begeleidster met betrokkene 
voorbereid. Kris is niet op zijn gemak. De 
bedoelingen van het aanbod worden 
verduidelijkt waarbij er ook aan 
toegevoegd worden dat hij “niets moet 
zeggen wat hij niet wil”. 
Hij heeft wel wat boodschappen: hij 
heeft spijt “dat het gebeurd is”. Hij heeft 
dader 2, Wim, meegesleurd in het 
gebeuren. 
Of Kris zich kan voorstellen wat het voor Bruno betekent? 
“Het zal zeer doen”. Wil hij iets doen om dit goed te maken? 
Ja, eigenlijk wel, maar wat kan hij doen? 
Hij heeft spijt en wil zijn excuses aanbieden. Wat gebeurd is, 
weegt zwaar. Hij had beter eerst gepeinsd, of erover 
gebabbeld. Dan was het misschien niet zo erg geweest. Hij 
zit nu zijn straf uit. 
Hij wil tegemoet komen aan zijn vraag om niet terug te keren 
naar de instelling. Maar wegblijven op de uitstap is veel 
moeilijker. “Als hij zich veilig wil voelen, dan moet Bruno 
misschien maar thuisblijven.” Dit betekent dan dat Bruno 
gestraft wordt? Uiteindelijk kan Kris hem wel begrijpen en 
gaat daarom ook akkoord met zijn vraag. 
Hij kan verstaan dat hij geld - schadevergoeding - wil en is 
bereid om te betalen.  
Omdat de partijen zelf niet capabel zijn te oordelen over een 

passende schadevergoeding en deze aangelegenheid de 
bemiddeling alleen maar zou hypothekeren stel ik voor dat 
de advocaten hiervoor een oplossing zoeken. Dit is voor hem 
oké. 
 
Kris zakt opeens weg in het gesprek. Hij zegt dat hij het erg 
vindt wat er gebeurd is. Hij pinkt een traan weg. Zal Bruno 
hem ooit kunnen vergeven? 
Zijn begeleidster zegt hem dat hij het goed gedaan heeft in 
zijn gesprek. Dat ze verwonderd is over zijn openhartigheid. 
Ze stelt hem ook voor zich na het gesprek wat terug te 
trekken uit de groepsactiviteiten en zo nodig met iemand 
hierover verder in gesprek te gaan. 
In de gespreksevaluatie achteraf geeft de begeleidster aan 
dat ze verwonderd is over zijn empathie, dat hij eerder in de 
instelling ook al erg zijn best deed, en dat er nu in de 
begeleiding op dit thema kan verder gewerkt worden.  
 
 

Het eerste gesprek met Wim 
Tijdens dit gesprek zijn zowel een begeleider als 
iemand van de sociale dienst aanwezig. 
Na de nodige uitleg bij mijn komst, en op mijn vraag 
of hij aan het slachtoffer iets wil zeggen of vragen, 
geeft Wim aan het niet direct te weten. Of hij dan 
graag iets wil weten over Bruno? Ja, hoe het met 
hem gaat? 
Bruno heeft het moeilijk. Hij is een tijdje opgenomen 
geweest. Hij is nu nog bang van hen en van andere 
mannen en wil liever niet dat beiden terugkomen 
naar de instelling. 
Wim geeft aan dat hij het spijtig vindt dat hij niet 
terug kan, want hij was er wel graag voor het werk, 
voor de sport, voor de vrienden. Maar er staken hem 
ook wel een aantal zaken tegen. Hij vond het eten er 
niet lekker en met een paar andere bewoners had hij 
soms wat ruzie. Hij wilde wel eens weglopen. Daarom 
kan hij ja zeggen op Bruno’s vraag om niet terug te 
keren. 
Wegblijven van de uitstap is geen probleem, want 
zijn afdeling in de nieuwe instelling gaat daar niet 
naartoe. En in de toekomst wil hij er ook wegblijven. 
Ik deel hem ook mee dat Bruno geld, 
schadevergoeding wil en dat hij dat mag vragen, 

maar dat zal doen via zijn advocaat. Dat dit misschien ook 
onder advocaten kan geregeld worden. 
Ik pols nog eens naar Wims boodschappen: hij heeft spijt, 
het was zijn bedoeling niet, het was sterker dan hemzelf. Hij 
wist niet wat hij deed. Hij wil zich excuseren. 
Ik toets nog eens of hij mijn opdracht begrepen heeft. Ja, 
teruggaan naar het slachtoffer. Maar hij was van mening dat 
er een opvoedster zou komen samen met het slachtoffer, en 
hij was hier nogal zenuwachtig voor. 
 
 
De eerste terugkoppeling bij het slachtoffer 
Bij mijn aanbellen opent Bruno zelf blij gezind de deur, in 
volle verwachting van goed nieuws, veronderstel ik. Hij heeft 
ook al koffie gezet. 
De begeleidster haalt de poppetjes te voorschijn en vraagt 
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hem te herhalen wat hij nog weet van mijn vorige bezoek. 
Ik vertel hem over mijn gesprek met Kris, 
Dat hij spijt heeft. Hier krijgt Bruno het emotioneel heel 
moeilijk mee (hij begint zich over de armen en borst te 
wrijven, met zijn hoofd heen en weer te schudden, roept, 
staat recht, loopt heen en weer ). Hij kan het moeilijk 
geloven. De begeleidster probeert het contact met hem te 
houden door zijn naam te noemen en oogcontact te zoeken 
en af te dwingen. 
Dat Kris rekening wil houden met zijn vraag om niet terug te 
keren naar de instelling. Hij vindt dit goed. 
Dat hij ook bereid is weg te blijven uit de ruime omgeving. 
Ook oké voor hem. 
De uitstap. Dat hij het hier aanvankelijk moeilijk mee had 
maar nu toch ook wil tegemoet komen aan Bruno’s vraag. 
Uit zijn reacties blijkt dat hij niet meer aanwezig is in het 
gesprek. Hij blijft het lastig hebben met de boodschap van 
spijt. We herhalen daarom de andere boodschappen. 
Bruno’s vraag naar geld. Dat hij hiervoor openstaat. 
De vraag naar het waarom? Dat hij Wim heeft meegesleurd. 
En dat hij beter gepraat had want dan waren de gevolgen 
niet zo erg geweest. In deze uitspraak herkent de 
begeleidster heel duidelijk Kris, en dit is ook iets wat ze hem 
vroeger echt wel wilde bijbrengen. 
Zijn vraag: of Bruno hem ooit 
zou kunnen vergeven? (deze 
vraag werd door mij wellicht 
veel te snel overgebracht!). 
Hier krijgt Bruno het opnieuw 
heel moeilijk mee. Ik zeg hem 
dat hij dit niet hoeft te doen. 
Dat hij geen schuld heeft aan 
wat er gebeurd is. 
Een pauze dringt zich op.  
Aansluitend: de boodschappen 
van Wim. 
Dat het gesprek met hem wat 
moeilijker was. Maar dat hij 
ook bereid is weg te blijven uit de instelling en de ruime 
omgeving. Dit valt hem enerzijds zwaar en anderzijds ook 
niet. Wegblijven van de uitstap vindt hij niet zo erg want 
vanuit de instelling gaan ze er niet naartoe. Maar hij wil er 
wel wegblijven in de toekomst. Ook met een 
schadevergoeding gaat hij akkoord. Hij heeft spijt en het 
was zijn bedoeling niet. 
Dit wordt het breekpunt in het gesprek. Bruno wordt boos, 
klopt op tafel, begint zichzelf te bijten, loopt weg, roept en 
schreeuwt. Zijn begeleidster kan hem na verloop van tijd 
een beetje kalmeren. 
Uiteindelijk komt hij terug in het gesprek. 
Wil Bruno wat zeggen aan de daders? Neen! De 
begeleidster verkent de vraag opnieuw en uiteindelijk zijn er 
wel wat boodschappen. 
Hij vindt het goed dat ze niet meer naar de instelling en de 
omgeving komen. Maar hij weet nu nog altijd niet “waarom 
en waarom met hem”. En hij kan moeilijk geloven dat ze 
spijt hebben “omdat hij er zelf nog zoveel last van ervaart”. 
Daarna brengt de begeleidster het gesprek op de 
schadevergoeding. De advocaat deed een voorstel voor een 
aanzienlijk bedrag. Gezien partijen zelf hierover toch niet 
kunnen oordelen geef ik aan dit aspect buiten de 
bemiddeling te houden, hetgeen voor de begeleidster oké 

is. 
Na verloop van tijd is betrokkene weer wat rustiger.  
Het gesprek met Bruno wordt beëindigd met de vraag of ik 
nog eens mag terugkomen. Ja. 
 
Aansluitend is er nog een kort gesprek met de begeleidster 
over de opportuniteit van een overeenkomst. Zij meent dat 
dit wel kan, en zij zal samen met het Bruno bekijken wat er 
kan op papier gezet worden en zij zal mij dit doorsturen, 
zodat ik hierover ook al in gesprek kan gaan met de daders. 
Zijn psychiater was aanvankelijk bang voor bemiddeling 
omwille van de mogelijke herbeleving, maar vond het 
positief te horen welke vragen hij in feite gesteld had. De 
begeleidster vertelt dat ze verwacht dat Bruno zichzelf nu 
opnieuw zal pijnigen. 
 
Per mail wordt mij enkele dagen later een tekst bezorgd in 
functie van een eventuele overeenkomst. Daarin stelt Bruno 
zichzelf voor en verwoordt de impact van de feiten.  Een 
fragment hieruit: “Wim heeft mij pijn gedaan.. Hij zei me 
dat hij mij pijn zou doen als ik het aan iemand zou vertellen.  
Soms voel ik mij zeer verdrietig, kwaad, bang, zodanig zelfs 
dat ik mezelf pijn doe (bijten, krabben). Soms blokkeer ik 
volledig”…. 
 

 
Tweede gesprek met Kris 
In aanwezigheid van zijn begeleidster breng ik de vragen en 
de boodschappen over. Dat Bruno het moeilijk heeft om te 
geloven dat hij spijt heeft. Toch is zijn spijt gemeend en hij 
vindt het ook heel erg wat er gebeurd is. Dat Bruno vindt 
dat hij nog geen antwoord gegeven heeft op de waarom-
vraag. Kris verwoordt dat dit heel moeilijk is, maar hij wil 
toch proberen. “Dat hij Bruno altijd als een concurrent 
gezien heeft.  Ze waren verliefd op hetzelfde meisje.  Maar 
Bruno was met haar gaan lopen.  Hier kon ik echt niet 
tegen.. Op een bepaald moment gebeurde er iets in mij, 
waardoor ik me niet meer kon bedwingen.  Het was beter 
niet gebeurd. Had ik er beter over kunnen klappen dan was 
het misschien niet gebeurd. Ik durfde met hem niet te 
spreken. Het was stom wat ik gedaan heb. Door Wim erbij 
te betrekken wilde ik beletten dat het zou uitkomen. Ik had 
beter een klik gemaakt in mijn hoofd.” 
Hij wil hem nog eens zeggen dat het hem spijt en dat hij met 
Bruno rekening wil houden. 
In functie van de eventuele opmaak van een overeenkomst 
bekijken we of hij ook aan de rechter iets wil laten weten. 
Dit is inderdaad het geval. Hij wil zeggen dat het hem spijt, 
en dat dit niet mocht gebeurd zijn. Het was zijn fout. Hij 
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moest gebabbeld hebben. Hij heeft het er zelf moeilijk mee 
dat dit gebeurd is en dat Bruno hem gekwetst heeft. En hij 
gaat akkoord met zijn vraag om niet terug te keren naar de 
instelling en de ruime omgeving, alsook met zijn vraag om 
niet naar de uitstap te gaan waar Bruno naartoe wil gaan. 
Kris brengt ook aan dat hij het goed vindt dat zijn maten uit 
de vorige instelling hem niet in de steek laten en drukt de 
hoop uit dat deze contacten hem niet zullen verboden 
worden. 
We evalueren samen het gesprek. Dit was heel moeilijk voor 
hem, maar hij is een vechter en doet zijn best om een 
antwoord te geven op zijn vragen.  
 
 
Tweede gesprek met Wim 
In aanwezigheid van zijn steunfiguren breng ik de 
boodschappen van het slachtoffer over. Dat hij het moeilijk 
heeft met de boodschap van spijt, maar ook blij is met 
Wims reactie om niet terug te keren naar de instelling en de 
ruime omgeving ervan. Wim reageert hierop door te zeggen 
dat hij wel honderd keer zou zeggen dat het hem spijt en 
dat hij het graag tegen hem zou zeggen en niet via iemand 
anders.  
Ik lees hem voor wat het slachtoffer in een eventuele 
overeenkomst aan de rechter wil laten weten. Hij wil er wel 
een antwoord op geven. Samen zoeken we naar de 
formulering van een antwoord. Dan blijkt dat de dader het 
toch veel moeilijker heeft met de eerder uitgesproken 
engagementen om niet terug te keren naar de instelling. Hij 
vindt het spijtig dat hij niet meer in die instelling is en is van 
mening dat het slachtoffer hem niet kan verbieden terug te 
keren. We gaan wat door op dit thema en komen erachter 
dat hij het vooral moeilijk heeft met het feit dat hij geen 
afscheid kon nemen van zijn begeleiders. Hij geeft ook aan 
verdriet te hebben. Het gesprek is deze keer veel zwaarder.  
Aan de rechter wil hij laten weten dat het hem heel erg spijt 
en dat hij zich heeft laten meeslepen en dit niet mocht 
gedaan hebben. Dat het zijn eigen fout was en hij het 
zichzelf kwalijk neemt dat hij geluisterd had naar zijn beste 
vriend.  Dat hij het hem graag in zijn eigen woorden zou 
zeggen. Dat hij toch nog eens graag naar de instelling zou 
gaan om gedag te zeggen, maar bang is dat hij hem 
misschien zal tegenkomen. Dat hij daar alles had, en nu alles 
kwijt is. Dat het niet meer zal gebeuren. 
 
 
Derde gesprek met Bruno 
Met lood in mijn schoenen ga ik er naartoe, niet goed 
wetend hoe Bruno nu zal reageren. (Eerder gaf de 
begeleidster duiding bij de heftige emotionele reactie in het 
tweede gesprek). 
Strategisch start ik met de boodschappen van Wim. Bruno 
wil echt wel geloven dat het hem spijt, en uiteindelijk wil hij 
het hem zelf wel horen zeggen. De mogelijkheid van een 
ontmoeting werd door mij nog niet eerder ter sprake 
gebracht, maar nu peil ik toch voorzichtig of hij dit echt 
wenst. De begeleidster staat aanvankelijk wat op de rem, 
maar biedt hem uiteindelijk toch de mogelijkheid. Ik zal dit 
ook aan Wim voorleggen. Deze reactie was niet helemaal 
verwacht, en de ontmoeting zal best moeilijk worden. 

Wat Kris betreft heeft hij het nog altijd veel moeilijker. Hij 
kan geen kant op met zijn spijt. En hij heeft het heel moeilijk 
met zijn vraag om contact te mogen hebben met zijn maten. 
Dit maakt hem bang. Toch verloopt het gesprek nu veel 
gemoedelijker en we praten wat verder over de opmaak van 
de overeenkomst en het verdere verloop van de 
bemiddeling. 
 
Enkele dagen later komt de boodschap dat Bruno  toch 
wenst af te zien van de ontmoeting. 
Aan de ontwerptekst heeft hij enkele passages toegevoegd, 
zoals o.a. de mededeling dat hij niet wil dat Kris zijn 
vroegere maten ziet en dat hij het heel moeilijk heeft om te 
geloven dat Kris zal veranderen. 
 
 
Derde gesprek met Kris 
De boodschappen dat Bruno niet wil dat hij zijn vroegere 
maten ziet en dat hij moeilijk kan geloven dat hij gaat 
veranderen komen heel hard aan. Hij herhaalt dat hij een 
vechter is en wil veranderen, en niet kan begrijpen waarom 
hij hem dat aangedaan heeft. We bespreken verder de 
opmaak van de overeenkomst. 
 
 
Derde gesprek met Wim 
We delen hem mee dat Bruno overwogen had om een 
ontmoeting te laten plaatsvinden, om hem zelf de kans te 
geven om zijn spijt te verwoorden, maar uiteindelijk toch 
besloten heeft dat dit voor hem te moeilijk zou zijn.  Maar 
hij wilde wel geloven dat het hem spijt. Ook met hem 
bespreken we verder de tekst voor de overeenkomst. 
 
De ontwerpteksten worden vervolgens voorgelegd aan de 
respectieve advocaten en voogden. 
 
 
Laatste gesprek met Kris 
Ondertekening van de overeenkomst. Het is de eerste keer 
dat ik hem alleen ontmoet en hij is oprecht openhartig. Hij 
vertelt over zijn jeugd en de actuele situatie. Hij geeft aan 
het lastig te hebben met de verwerking, en is al 10 kg 
vermagerd. Hij evalueert de bemiddeling positief maar is 
wel van mening dat hij lang genoeg gestraft is en lang 
genoeg voorwaarden kreeg. 
 
 
Laatste gesprek met Wim 
Ondertekening van de overeenkomst. Het gaat nu weer wat 
beter met hem en hij is tevreden dat Bruno geen bezwaar 
heeft tegen een eenmalig bezoek aan de instelling om 
afscheid te gaan nemen van de begeleiders. 
 
 
Ondertekening door Bruno 
Naar aanleiding van een aantal nieuwe ontwikkelingen in 
het strafdossier en de emotionele impact ervan op het 
slachtoffer vindt de ondertekening aan slachtofferzijde 
plaats via tussenkomst van de begeleidster. Een hele tijd 
later vernemen we dat de bemiddeling voor Bruno moeilijk, 
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maar toch ook zinvol is geweest. 
 
 
Zoals uit bovenstaande casus mag blijken zijn personen met 
mentale beperkingen best wel in staat in een bemiddeling 
te stappen en op hun eigen niveau boodschappen over te 
brengen, zelfs als het 
thema moeilijk is.  
De boodschappen waren 
duidelijk, oprecht, 
doorleefd en gaven 
uitdrukking aan pijn, 
verdriet, angst, boosheid, 
…  Opvallend in deze casus 
was de complementariteit 
van de lichaamstaal. Deze 
was hier prominent 
aanwezig, terwijl in 
doorsnee bemiddelingen 
de verbale componenten 
veel meer onder de 
aandacht komen, en er 
minder oog is voor het niet
-verbale. 
 
Zelfs de opmaak van een 
overeenkomst in hun 
eigen bewoordingen bleek 
mogelijk. En strikt 
juridische formuleringen 
konden een vertaling krijgen naar een bevattelijk niveau. 
 
Wat het voor de bemiddelaar zo anders maakte waren de 
uitgesproken emotionele reacties als gevolg van de 
herbeleving. Vooral naar aanleiding van het tweede gesprek 
met het slachtoffer rezen er een aantal vragen. Was ik als 
bemiddelaar tekortgeschoten in mijn manier van 
bemiddelen? Nochtans was ik – gelet op de bijzondere 
situatie – al heel behoedzaam in het overbrengen van de 
boodschappen, inzonderheid wat woordgebruik en tempo 
betreft. Of was ik niet voldoende vertrouwd met het proces 
van herbeleving? Ik had het gevoel midden in een 
therapeutische sessie beland te zijn, en stond erbij en keek 
ernaar. Of was ik niet voldoende voorbereid op de 
eigenheden van mensen met mentale beperkingen? De 
vraag blijft of men deze partijen al dan niet helpt door hen 
aan te spreken op hun oplossingscapaciteit? Verstandelijk 
gezien is er veel mogelijk, maar de emotionele impact dient 
toch evenzeer in rekening gebracht te worden. 

Bemiddelen met mentaal zwakkeren: geen evidentie! 

Voetnoten:  
 

¹ Rika Jacobs is herstelbemiddelaar (vzw Suggnomè) in het 

arrondissement Brugge.   
² De feiten en personages zijn fictief.   

 

Opvallend in deze casus 

was de complementariteit 

van de lichaamstaal. Deze 

was hier prominent 

aanwezig, terwijl in 

doorsnee bemiddelingen 

de verbale componenten 

veel meer onder de 

aandacht komen, en er 

minder oog is voor het niet-

verbale. 
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Ik stel voor dat ik eerst een verkennend gesprek heb met het 
meisje en dat we dan zien wat we kunnen doen. De 
begeleidster van slachtofferhulp laat me weten dat het om 
een ‘zwak gezin’ gaat, zowel ouders als kinderen zijn ‘mentaal 
niet sterk’. Ze laat me ook weten dat moeder en vader al die 
jaren contact hebben gehad met de buurman en dat zij nu 
vooral blij zijn dat de dochter hun beste vriend eindelijk weer 
wil zien. 
 
Eerste huisbezoek. Eerst met moeder en dochter samen om 
mijn algemene inleiding te doen.  
Ik begin.  
‘Ik ben Alice, slachtoffer-daderbemiddelaar voor het 
arrodissement X.  Ik werk in dossiers voor en na vonnis, 
dossiers die ofwel voor de rechtbank zijn gekomen, ofwel nog 
voor de rechtbank moeten komen. Bemiddeling is een beetje 
een verkeerd woord, want dan lijkt het alsof het om vergeven 
en verzoenen gaat, maar dat is niet de bedoeling. Wat wij 
doen is er voor zorgen dat er tussen slachtoffer en dader kan 
gepraat worden. Over wat er gebeurd is, over wat de 
gevolgen zijn. Als je met vragen of verwachtingen zit naar de 
andere kant, dan kan dat via de bemiddeling bekeken worden 
en eventueel een antwoord krijgen’.  
 
Ik beken.  
Dit is het soort inleiding dat ik regelmatig gebruik. En dan ben 
ik nog niet begonnen over de principes van bemiddeling.  
Vertrouwelijkheid, vrijwilligheid, meerzijdige partijdigheid. 
Een onafhankelijke VZW, geen rapportage, beroepsgeheim, 
neutraliteit, respectvolle communicatie, doorverwijzing via 
slachtofferhulp, dagvaarding, raadkamer en correctionele 
rechtbank, …  Allemaal termen die in onze oren zo vertrouwd 
klinken. Ik vind zelfs, als ik heel eerlijk ben, dat als ik mijn 
inleiding herlees, dat het behoorlijk spreektaal is, zeker als je 
vergelijkt met wat we soms in teksten durven neer te 

schrijven... 
 
En ja hoor, als 
ik vraag of het 
allemaal een 
beetje 
duidelijk is, 
knikken ze 
gretig van 
wel. Of ze er 
ook maar iets 
van begrepen 
hebben, is mij 
op dat 
moment nog niet duidelijk. Je kent het wel, mensen die je 
strak aankijken en de hele tijd op het juiste moment de 
juiste lichaamshouding aannemen, knikken wanneer het 
past en neen schudden wanneer het zo klinkt. Tot je stopt, 
zwijgt, en je gans je inleiding overboord gooit.  
‘Ik heb gehoord van Isabel dat jij je buurman eens wil zien, 
uwe peter?’ Ja! Fonkeling in de ogen, op het puntje van de 
stoel zittend, plots is ze bij de les. ‘Wel, dan zullen we eens 
samen kijken hoe we dat kunnen regelen, ok? Is het goed 
dat ik eerst even met jou apart zit om over enkele zaken te 
spreken en dat we dan je mama er terug bij halen?’. Voilà, 
we hebben ze mee. Nu is het de kunst om het niet te 
verbrodden met de neiging om haar over alles volledig te 
informeren – artikel 8 van onze deontologische code.  
 
‘Uwe peter zit al een tijd in de gevangenis? Hoe lang? 
Omdat hij iets verkeerds heeft gedaan met jou en je zussen? 
Ik lees hier dat het gaat om verkrachting? Hij heeft seks met 
jou gehad? Ik vraag ernaar, gewoon omdat het dan duidelijk 
is he, je moet niet alles in detail gaan vertellen als je dat niet 
wil hoor. En ook in het gesprek met hem hoeft dat niet, je 

Taal en bemiddeling  
 

Het jargon 
 

Een praktijkvoorbeeld 
 

Alice DELVIGNE ¹ 

Bemiddelingsdienst, doordeweekse dag. Telefoon van slachtofferhulp². Ze begeleidt al een tijdje 
een meisje dat misbruikt is door haar buurman, jarenlang beste vriend aan huis en peter van het 
meisje. De dochter van 13 wil terug contact met hem, die ze blijft ‘haar peetje’ noemen. Kan dit iets 
zijn voor slachtoffer-daderbemiddeling?  Ja, indien men inderdaad ook bereid is om het over de 
feiten en de gevolgen ervan te hebben, wat wellicht sowieso aan de orde is aangezien de man al 3 
jaar in de gevangenis zit.  

Het is enkel kwestie van je 

bewust te zijn van je taal. 

En van het feit dat niet 

altijd alles gezegd moet 

worden, niet alles moet 

benoemd of uitgepraat 

worden.  
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moet je geen zorgen maken. Ik ben er hier om je te helpen om 
je peter terug te zien, maar dat zal niet gemakkelijk zijn. Omdat 
hij dingen verkeerd heeft gedaan, dus sowieso kunnen we niet 
doen alsof er niets gebeurd is. Hij zit ook al al die jaren daarom 
in de gevangenis he, sowieso gaan we het er ooit over moeten 
hebben waarom hij  in de gevangenis zit.’  
 
Ik wil niet rond de pot draaien. Niet bij het meest intelligente 
wezen ter aarde, noch bij iemand die gekend staat als ‘mentaal 
zwak’. Duidelijkheid, voor iedereen is dat een gunst. Het gaat 
hier niet om een gezellige burenhereniging. Het gaat hier om 
een meisje dat haar buurman, haar peter wil terug zien die haar 
verschillende keren heeft verkracht, een buurman die 
meermaals seks heeft gehad met zijn buurmeisje, een peter die 
meerdere keren zijn  petekind heeft gepenetreerd. Laat ons dat 
ook niet negeren omwille van een taboe. En  laat het ons in 
godsnaam ook niet verbloemen door termen als ‘misbruik, het 
gebeurde, de feiten, …’. Of door technische termen als 
notitienummer-code 37, penetratie, …’.  
Neen, dit meisje van 13, ook al heeft ze een laag IQ, en 
misschien net daardoor, haar moet je niets wijsmaken. Zij weet 
wat ik weet, laat ons het dan op tafel gooien. En laat me haar 
dan geruststellen met het feit dat ze me niet alles in detail moet 
vertellen als ze dat niet wil. 
 
‘Jij wil nu je peter terug zien. Wat zou je hem willen zeggen? Dat 
hij het niet meer mag doen, dat wat hij gedaan heeft? Waarom 
wil je hem terug zien? Omdat hij ne toffe peter is en vroeger 
alles toffer was en het nu niet meer leuk is? Wat bedoel je 
daarmee, kan je een voorbeeld geven? Dat jullie samen 
knutselden? En dat hij je hielp met je wiskunde?’ 
‘Hoe denk je dat dat allemaal zal gebeuren, zo uwe peter terug 
zien? Heb je er een idee van hoe hij er nu uit ziet? Als je hem 
ziet, zou je hem dan willen vastpakken? Denk je dat hij dat zou 
willen, dat hij jou zou willen vastpakken?’ 
 
Concretiseren, visualiseren, werken met voorbeelden, 
eenvoudige vragen stellen waarbij je iets kan voorstellen, …    
 
Eigenlijk zijn het allemaal technieken die je bij elk slachtoffer en 
elke dader moet toepassen. Mentaal zwakkeren, verbaal niet zo 
sterken, mensen met een laag IQ, lagere sociale klasse, 
kansarmen, zwakzinnigen, … Hoe oordelend kan een term zijn? 
Wanneer bepalen wij –wij, de hogeropgeleidenen die 
gestudeerd hebben en het zogezegd dus beter weten- dat we 
simpel gaan spreken? We moeten verdorie altijd eenvoudig 
spreken!  
 
Onze grootste valkuil bij bemiddeling is dat we zo vastzitten in 
ons eigen jargon dat we er pas uit geraken wanneer we een 
kind, allochtoon of ‘mentaal zwakker iemand’ voor ons zitten 
hebben. Denk je dat ook maar iemand van buiten de sector 
begrijpt wat we bedoelen met het feit dat wij door de 
bemiddeling streven naar een wijze van conflicthantering, die 
actief ruimte biedt aan direct betrokkenen om via onderlinge 
communicatie en participatie tot een gezamenlijk (en gedragen) 
antwoord te komen voor hun onenigheid en samen-leven 
opnieuw een kans te geven?!  
 
Mij lijkt het een van de grootste uitdagingen voor elke 
bemiddelaar of hulpverlener om weg te stappen van ons 

Het jargon 

eigengemaakt, doordeweeks geworden taaltje. De vorige 
zin is een extreme, maar ook in mijn inleiding van daarnet 
schuilt het gevaar van termen te gebruiken die voor ons 
evident zijn maar voor een ander niet. Laat ons bij elke 
cliënt in ons achterhoofd houden dat we iemand van 12 jaar 
voor ons hebben en dan zal onze uitleg wel begrijpelijk zijn. 
Ook voor een hogeropgeleide, verbaal en sociaal-
maatschappelijk intelligente actieve volwassene. Liever aan 
die persoon de zaken iets te duidelijk verwoorden dan aan 
een ander onbegrijpelijk. Wat niet betekent dat we ons niet 
aan artikel 8 van de deontologische code moeten houden, 
dat kan perfect in eenvoudige taal. Maar dan misschien niet 
allemaal achter elkaar en binnen de eerste tien minuten van 
je gesprek. 
 
Ik heb me ooit de vraag gesteld die ook in deze nieuwsbrief 
aan bod komt: is bemiddeling enkel / voornamelijk 
weggelegd voor de betere middenklasse, verbaal sterk 
genoeg om zich uit te drukken,  om abstracte zaken te 
vatten en met het woord als standaardvorm van 
uitdrukken? Steeds meer denk ik dat het antwoord hierop 
neen is. Het is enkel kwestie van je bewust te zijn van je 
taal. En van het feit dat niet altijd alles gezegd moet 
worden, niet alles moet benoemd of uitgepraat worden. 
Tijdens een bemiddeling gebeurt zo veel meer dan enkel het 
woord en wat er werkelijk gezegd wordt.  
 
Dit mentaal zwakke meisje van 13 dat haar buurman wou 
terug zien, wilde wel degelijk een boodschap overbrengen 
naar hem. Ze wilde hem zien omdat hij zo ne toffe was, 
maar ook om te zeggen dat hij het niet meer mocht doen. 
Eenvoudig taalgebruik, het lukt. Maar er gebeurde nog zo 
veel meer. Toen ze plots zeer concreet besefte dat ze hem 
wel degelijk terug zou zien na drie jaar en dat hij haar 
misschien wel zou vastpakken bij het binnenkomen, dan 
moest het plots niet meer. Ze wilde de bemiddeling 
stopzetten, het gesprek uitstellen. En de boodschap die ik 
mocht overbrengen aan de buurman,  nl. dat ze blokkeerde 
bij de gedachte dat hij haar zou knuffelen en dat dat alles 
naar boven bracht, die boodschap was zo veel meer 
betekenend dan welk filosofisch traktaat over pedofilie of 
welk moreel oordelende uitspraak over het verkeerde ervan 
ooit. Ze had geen woorden om te zeggen ‘wat het gebeurde 
voor haar betekende’, ‘wat dat met haar deed’, ‘wat de 
gevolgen van de feiten waren’ en ‘wat haar verwachtingen’. 
Maar ze kon het wel als geen ander aan haar peter duidelijk 
maken. En hij begreep het maar al te goed. 
 
Dus, beste bemiddelaars, hulpverleners, begeleiders of wat 
dan ook, laat het maar gebeuren, ook zonder al te veel 
woorden. En maak daarnaast dat wàt er gezegd wordt, 
sowieso duidelijk is, wie je ook voor je hebt. Een uitdaging 
voor ons allen, denk ik. Hopelijk is het toch een beetje 
gelukt in deze tekst… 
 

Voetnoten:  
 

¹ Alice Delvigne is herstelbemiddelaar (vzw Suggnomè) in het 
arrondissement Oudenaarde.   
² De feiten en personages zijn fictief.   
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Tijdens een gevecht tussen twee (voetbal)supportersclans, 
raakt Peter zwaar gewond door een messteek².  De twee 
illegale daders van Algerijnse origine zijn gevat en zitten in 
voorhechtenis. Via de onderzoeksrechter komt het dossier bij 
de bemiddelingsdienst terecht. De drie betrokkenen reageren 
met interesse op het aanbod van bemiddeling. 
 
Uit de kennismaking met de drie mannen blijken het verhaal 
van Rachid en Peter redelijk gelijk te lopen.  

Rachid geeft toe dat hij erbij was maar ontkent 
gestoken te hebben. Hij vertelt dat hij enkel wou 
tussenkomen. Hij zegt dat hij onder invloed van 
Youssef bij de politie wel de schuld op zich heeft 
genomen. 

Youssef is korter van stof, ontkent (mijn 
vriend Rachid heeft geslagen) maar wil 
wel vergiffenis vragen aan het slachtoffer 
en wil betalen. 

Peter vertelt dat hij tussenkwam in een 
gevecht tussen de twee mannen en 
andere supporters. Hij beschrijft hoe hij 
de grote (blijkt Rachid te zijn) opzij duwt 
en ondertussen aan de andere kant 
steken in de zij krijgt “kan alleen die kleine 
(Youssef) gedaan hebben”. 

 
Tijdens de bemiddeling worden de boodschappen 
uitgewisseld. Rachid deed een appèl op het 
geheugen van Peter “denk goed na over wat 
gebeurd is, ik heb jou niks misdaan”. 
Voor Peter was het belangrijk dat beide mannen 
geconfronteerd zouden worden met de gevolgen 
die hij nog altijd heeft te dragen en dat zij zouden 
weten dat hij blij is dat Justitie de zaak ernstig 
nam. Zelf vond hij het goed om te horen hoe zij reageerden. 
Hij snapte wel niet waarom Rachid de schuld op zich nam. Hij 
gaf onmiddellijk de boodschap terug ‘doe dat niet’. 
Er is benieuwdheid van het slachtoffer naar de daders en de 
mogelijkheid van een gezamenlijk gesprek wordt in 
overweging genomen. Peter gaf aan misschien meer rust te 
kunnen vinden door hun verhaal te begrijpen. De daders 
wilden er wel op ingaan. 
 
Redelijk snel na opstart van de bemiddeling komt de zaak 

voor de Correctionele Rechtbank. 
Tot grote consternatie van Peter hoort hij de advocaat van 
Rachid opperen dat ‘het slachtoffer misschien zichzelf 
verwond heeft’. Beide daders ontkennen op de rechtbank. 
Peter is heel boos en teleurgesteld in de straf: elk 2 jaar 
waarvan de helft effectief. Youssef had nog voorwaardelijk 
staan, omwille van voorgaanden met een mes. 
 
Op dat moment oordeelt Peter dat hij niet verder wil 
bemiddelen. “Het zijn schijnheiligen”. Hij verwoordt dat hij 
bij zichzelf racistische gevoelens voelt opkomen terwijl hij 
helemaal geen racist is. Hij voelt ook dat hij agressief wordt. 
Hij wil de kwaadheid die hij tegen de daders voelt kwijt en is 

bang dit tegen verkeerde personen te 
richten. Hij voelt zichzelf dader worden! 
Boodschap die moet doorgegeven worden 
is: de bemiddeling stopt. 
 
Op dat moment blijkt dat Youssef het land 
uitgezet is. Enkel Rachid is dus nog direct 
bereikbaar voor de bemiddelaar. Hij krijgt 
de boodschap van stopzetting. Hij 
reageert teleurgesteld en geeft aan dat hij 
beroep heeft aangetekend tegen het 
vonnis.  Hij hoopt nog steeds op een 
persoonlijk gesprek met het slachtoffer 
waar hij veel begrip voor opbrengt. 
 
Daarop reageert Peter toch opnieuw met 
interesse. Hij wil enkel nog met Rachid 
bemiddelen omdat hij van in het begin het 
gevoel heeft dat hun verhaal gelijk loopt. 
Hij voelt zich ook wel erkend door Rachid. 
Vanaf dan wordt het verhaal veel 

persoonlijker. Er is interesse voor beider achtergrond, er is 
erkenning voor beider slachtofferschap (Rachid bleek 
eerder ook slachtoffer bij een vroegere steekpartij). 
 
Beide partijen komen overeen om hun bevindingen aan het 
Hof van Beroep over te maken. De basis van een 
overeenkomst wordt gelegd. 

Rachid vertelt hierin zijn verhaal en geeft toe dat hij 
Peters vrouw geduwd heeft maar blijft zeggen dat 

Rachid sprak heel 
nederig, eerbiedig. 
Hij hield zijn hoofd 

meestal gebogen en 
maakte gebaren van 

zijn hand die 
vertrokken vanuit de 

hartstreek om zijn 
bereidheid, 

eerlijkheid , respect 
kracht bij te zetten. 

Taal en bemiddeling 
 

Bemiddelen met allochtonen 
 

Een praktijkvoorbeeld 
 

Hilde DEBOECK ¹ 



 

 

                                       NIEUWSBRIEF -  N°1/10                                        15 

 

hij niet gestoken heeft. Hij drukt zijn spijt uit over het 
gebeuren en benoemt zijn appreciatie voor Peters 
toenadering. Indien hij toch veroordeeld zou blijven, uit 
hij de intentie om voor Peter iets te zullen doen. 

Peter van zijn kant vertelt hoe hij zich door Rachid 
gehoord voelt en beaamt zijn versie van het verhaal. 
Toch vindt hij dat Rachid ook een verantwoordelijkheid 
heeft gezien hij bij de feiten aanwezig was. Hij verwacht 
in die zin ook een bijdrage aan de schaderegeling. Hij 
stelt dat Rachid voor zijn part een verminderde straf 
mag krijgen. Zijn straf mag mee in rekening van Youssef 
gebracht worden! Hij raadt Rachid ook nog aan betere 
vrienden op te zoeken. 

 
Uiteindelijk komt er toch geen overeenkomst omdat de 
advocaat van Peter de volle schade-eis en schuld opnieuw wil 
opeisen op de rechtbank. “Het siert mijn cliënt dat hij meewerkt 
aan de bemiddeling maar een OV past niet in mijn pleidooi”.  
Peter betreurt deze piste maar beseft dat hij zijn advocaat moet 
volgen. Hij blijft wel zeggen “dit verandert mijn positieve kijk op 
Rachid niet!” 
 
In beroep wordt Rachid vrijgesproken. Peter geeft aan dat het 
voor hem een rechtvaardige uitspraak was. Hij zegt tevreden te 
zijn dat het zo is gelopen. 
Hij blijft wel teleurgesteld over het feit dat Youssef illegaal is. 
Zijn schade gaat hij niet zien. Hij onderneemt met zijn advocaat 
verdere stappen om van het Schadefonds een tegemoetkoming 
te bekomen. 
 
 
De bemiddeling: 
Sterk:  

De keuze van het slachtoffer om zijn kwaadheid toch 
tegenover de dader uit te spreken hebben wij extra 
ondersteund en daar is iets moois uitgekomen waar het 
slachtoffer mee verder kon in zijn leven ondanks dat hij 
nog niet vergoed is voor de schade. Ook Rachid heeft 
een gevoel van een ‘rechtvaardig België’. 

De samenwerking met de tolk die heel geëngageerd 
mee werkte aan de bemiddeling. 

 
Jammer: 

Het feit dat Youssef geen verdere plaats kreeg (los van 
het feit dat hij misschien zelf nog wel gebeld zou 
hebben) 

Het feit dat er geen gezamenlijk gesprel van gekomen is. 
Dan had Peter ook de lichaamstaal van Rachid 
opgevangen. Rachid sprak heel nederig, eerbiedig. Hij 
hield zijn hoofd meestal gebogen en maakte gebaren 
van zijn hand die vertrokken vanuit de hartstreek om 
zijn bereidheid, eerlijkheid , respect kracht bij te zetten. 

 
Opvallend:  
de interventies van de advocaten! (maar heeft minder 
betrekking op het werken met allochtonen) 
 
 
 
 

Bemiddelen met allochtonen 

Wat maakte deze bemiddeling ‘anders’: 
 
De tussenkomst van een tolk was nodig in de communicatie 
met de daders. Dit maakt dat het veel omslachtiger is om 
een (gevangenis)bezoek aan de daders te doen. Het is ook 
een dure aangelegenheid voor Suggnomè. En, er komt een 
extra ‘ruis’ op de uitwisseling omdat de tolk ook al 
selecteert, interpreteert, taal geeft.  
 
Anderzijds leverde deze tolkentussenkomst ook enkele 
authentieke elementen op. Zo sprak Rachid met mooie 
beeldspraak die voor het slachtoffer veel verhelderde.  
Bv. Hij gaf erkenning aan het slachtoffer dat vertelde dat 
deze in zijn vriendenkring Algerijnen had en dat zijn beeld 
van Algerijnen nu negatief werd beïnvloed door de feiten  
met de uitspraak “ik begrijp jou… één slechte vis kan de hele 
visvangst bederven”. 
Bv. over de ‘vriendschap’ met Youssef gaf hij aan de 
boodschap van Peter begrepen te hebben met “Ja 
inderdaad, als je met een slecht persoon omgaat, dan lijk je 
er zelf ook op”… 
 
De plaats van het geloof: 
Meermaals gaf Rachid aan te berusten in de beschikking van 
Allah. Hij gaf aan dat hij nu getest werd op zijn geduldigheid 
(dat zijn onschuld duidelijk zou worden): “Ik hoop dat Allah 
mij beloont voor mijn gedeeld gedragen leed”. 
Hij verwees ook naar de Koran bv “ook al ben je slachtoffer 
… neem geen wraak, laat het aan Allah over”. Hij vond van 
daaruit de bereidheid om toch iets goeds te doen: eerst de 
schuld op zich nemen, later de toenadering, zijn 
intentieverklaring aan Peter… Maar hij gebruikte het ook in 
zijn boodschap voor Peter: “Jij zal ook niet gelukkig zijn als 
jij zomaar iemand aanwijst als schuldige”  
In die periode was het ook Ramadan. Rachid vond het 
belangrijk dit te benadrukken in de bemiddeling. Namelijk  
tijdens de Ramadan lieg je niet! 

Voetnoten:  
 

¹ Hilde Deboeck is herstelbemiddelaar (vzw Suggnomè) in het 

arrondissement Mechelen.   
² De feiten en personages zijn fictief.   
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Dag Katrijn, kan je even duiden wie je bent, en vanuit 
welke visie je werkt? 
 
Ik werk momenteel bij vzw AMBER, een 
thuisbegeleidingsdienst van de bijzondere jeugdzorg, waar 
ik ouders en kinderen tracht te begeleiden in een 
verbetering van de opvoedingssituatie in het thuismilieu.  
Daarnaast  heb ik een zelfstandige therapiepraktijk in Kessel
-lo (kinderen en volwassenen) en ben ik werkzaam bij 
Rapunzel (www.rapunzelvzw.be). De basisfilosofie van 
Rapunzel staat voor het geloof en het vertrouwen dat ieder 
kind en ieder gezin de mogelijkheden tot groei, ontwikkeling 
en verandering in zich dragen. 
Allerlei omstandigheden kunnen deze eigen mogelijkheden 
van kind en/of gezin in min of meerdere mate belasten of 
dreigen te verstikken, net zoals bij Rapunzel de haren 
werden afgeknipt. Druk van buitenaf zoals moeilijke leef- en 
werkomstandigheden, conflicten in de omgeving of in de 
familie kunnen het gezin uit evenwicht brengen. Problemen 
kunnen ook meer van binnenuit komen. Hier denken we 
aan leerstoornissen, ontwikkelingsproblemen of 
persoonlijke moeilijkheden. Therapie of begeleiding kan 
helpen om de positieve krachten weer vrij te maken door de 
bestaande mogelijkheden te versterken en te ondersteunen 
en de belemmerende factoren op te ruimen. 
 
Met welke doelgroep werk je? 
 
Bij Amber voornamelijk met gezinnen die kampen met een 
moeilijke opvoedingssituatie.  In mijn privépraktijk werk ik 
met  : volwassenen en kinderen met allerhande 
problematieken en bij Rapunzel zijn het vooral de jongere 
kinderen en hun ouders. Zij komen met  zeer gevarieerde 
problematieken. 
 
 
In welke mate kom je in contact met minder taalvaardige 
cliënten? Kan je ook een voorbeeld geven  van wat je 
verstaat onder ‘minder taalvaardig’ 

 
Wanneer iemand van het gezin slachtoffer wordt van een 
misdrijf, is sowieso het hele gezin hierbij betrokken.  Ouders 
hebben vaak –goedbedoeld- de neiging om de gevolgen te 
verstoppen voor de kinderen, om hen hiermee niet te 
“belasten”.  Kinderen voelen echter haarfijn aan dat er iets 
gebeurd is en reageren er evenzeer op als hun ouders.  Ze 
kunnen zich erg miskend voelen wanneer zij niet betrokken 
worden, en dit kan hun angst net vergroten, omdat de 
fantasie van een kind dan aan het werk zal gaan waardoor 
de feiten misschien zelfs erger worden in hun fantasie dan 
ze initieel waren.   
Kinderen voelen ook de angst, pijn of paniek van hun 
ouders. Ouders zijn hierdoor soms tijdelijk minder 
toegankelijk of sensitief gericht op de noden van hun kind. 
Dit kan de relatie tussen ouder en kind en het zelfgevoel van 
het jonge kind tijdelijk belasten. 
 

Taal en bemiddeling  
 

Bemiddelen met kinderen 
 

Interview met Katrijn Huygens 
 

Pieter VERBEECK 

Naar aanleiding van onze nieuwsbrief over ‘taal en bemiddeling’ hadden wij een interview met 
Katrijn Huygens, maatschappelijk assistente van opleiding en in het 4 de jaar van de opleiding 
gestalttherapie. Daarnaast volgde zij bijkomende opleidingen gezinsgericht werken. Ook werkte zij 
een tijdje als bemiddelaar voor Suggnomè.   

http://www.rapunzelvzw.be/
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Kinderen hebben echter uiteraard een andere taal dan 
volwassenen, waaraan wij ons dienen aan te passen.  
Volwassenen hebben over het algemeen 
woorden om hun gevoelens te uiten, kunnen 
een misdrijf eerder plaatsen binnen de 
context en weten hoe ze hulp moeten 
vragen.  Een kind zal meer reageren 
afhankelijk van zijn mogelijkheden en leeftijd, 
dus is het belangrijk om hier enig zicht op te 
hebben om goed te kunnen reageren  (via 
aangepaste taal of op een andere manier). 
In het boek “kinderen helpen na een 
schokkende gebeurtenis” van de dienst 
slachtofferhulp, worden volgende mogelijke 
leeftijdsspecifieke reacties beschreven: 
 
 

Een baby (0-1 jaar) is sterk 
onderhevig aan verschillende 
sferen in zijn omgeving.  Ze 
hebben nog geen sterk 
ontwikkeld Ik-besef dus drijven 
ze op de emoties van hun 
omgeving.   

 

Peuters (1-2 jaar) zijn ook heel sfeergevoelig en 
voelen goed aan wanneer er in hun omgeving 
iets ingrijpends gebeurd is.  De peuter gaat 
vooral af op de reactie van zijn ouders, hun 
mogelijkheden om de gebeurtenis te begrijpen 
of om nare gevoelens te hanteren of af te 
weren, zijn nog beperkt. 

 

Kleuters (3-5 jaar) richten zich in gevaarlijke 
situaties op primaire steunfiguren om hun 
gevoelens van angst te verminderen.  Toch 
gaan zij al meer af op hun eigen oordeel bij het 
inschatten van gevaar.  Ze krijgen langzaamaan 
controle over hun lichaam en impulsen, 
ontwikkelen een gevoel van autonomie en 
proberen de wereld om zich heen te begrijpen.  
Na een misdrijf zal een kleuter vooral last 
hebben van scheidingsangsten. Kleuters 
herinneren zich vaak slechts één enkel aspect 
van de gebeurtenis.  Ze tonen dit in de vorm 
van spel of tekeningen.  Vaak is er sprake van 
eindeloos herhalen.  Deze herhaling is van 
belang, want kinderen leren door herhaling. In 
ieder heilzaal spel zit een zekere ontwikkeling, 
hoe klein ook. Soms is de ontwikkeling voor 
volwassenen niet zo duidelijk. De herhaling van 
het spel zorg vooral voor verwerking van de 
traumatische gebeurtenis. 

 

Basisschoolkinderen (6-10 jaar) zijn voor hun 
verzorging nog sterk afhankelijk van hun 
omgeving, maar functioneren toch al 
zelfstandiger en onafhankelijker.  Het kind leidt 
al meer een leven buiten het gezin en heeft al 
meer mogelijkheden om te reageren op 

cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied.  
Deze kinderen zijn extra kwetsbaar omdat ze 

begrijpen wat er gebeurd is, maar nog niet 
altijd de juiste vaardigheden bezitten om 
hiermee om te gaan.  Kenmerkend is hier ook 
de levendige fantasie.  Daarom is het belangrijk 
dat zij eerlijke en concrete informatie krijgen 
over wat er gebeurd is.  

 

11- tot 14-jarigen vallen vaak tussen de 
basisschoolkinderen en de jongeren in.  Het is 
belangrijk om bij elk kind af te tasten tot welk 
ontwikkelingsstadium ze behoren. 

 

Jongeren (14-18 jaar) worden enerzijds 
geconfronteerd met hun behoefte aan 
zelfstandigheid en anderzijds met hun behoefte 
aan bescherming. Jongeren richten zich vooral 
op hun leeftijdsgenoten, dit kan bij het 
verwerken van een misdrijf nog sterker op de 
voorgrond treden.   Dit is ook een periode 
waarin bepaalde gevoelens uitvergroot of op 
een theatrale manier beleefd worden.  
Jongeren zijn nog niet in staat hun gevoelens 
op een adequate manier te uiten. Hierdoor 
kunnen er conflicten met de ouders ontstaan, 
problemen op school, of is alcohol- en 
druggebruik mogelijk. Jongeren kunnen zichzelf 
sterk veroordelen en zich zeer schuldig voelen.  
Net als volwassenen kunnen zij, door hun 
vermogen om abstract te redeneren, erover 
nadenken hoe een gebeurtenis vermeden had 
kunnen worden. 

 
Wanneer we in een contact met kinderen die slachtoffer 
werden (zelf, of een ander gezinslid) rekening houden met 
deze mogelijke reacties, kan dat helpen om een gepaste 
manier van praten te vinden.  Dit kan met woorden, maar 

Bemiddelen met kinderen 
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evenzeer via allerhande methodieken. 
 
Hoe ga je hiermee om in je praktijk?  
 
Ik wil hier graag een casus vertellen van een bemiddeling 
met 3 daders en een kind. ¹ 
 
Tijdens mijn werk als bemiddelaar kreeg ik een aanvraag via 
slachtofferhulp.  Tibo (7j) was getuige geweest van extreem 
geweld tov zijn mama, in hun eigen huis.  Drie daders waren 
binnengevallen en hadden zowel de mama als hun huis lelijk 
toegetakeld.  Tibo was sindsdien niet meer dezelfde... .  
Tijdens de feiten was hij naar de keuken gevlucht (dus had 
het feitelijke geweld enkel gehoord) en dat was nog steeds 
zijn favoriete plekje.  Schoolgaan, eten, spelen,... het lukte 
allemaal niet meer goed.  Bij het minste geluid buiten, 
snelde Tibo terug naar de keuken.  Zijn grootste angst was 
dat de mannen zouden terugkeren.  (En hij fantaseerde hele 
scenario’s van wat er dan allemaal zou kunnen gebeuren).      
In een verkennend gesprek samen met slachtofferhulp en 
Tibo kwam vooral die angst voor herhaling naar boven.  Wat 
als, hoe, wanneer, wie,.... hij zat met heel veel vragen.  Ik 
besefte dat ik zijn angst niet kon wegnemen.  Het zou 
weinig waarde hebben moest ik hem zeggen dat ik dacht 
dat het niet meer zou gebeuren, hoe kon ik dat immers 
weten ? 
Tijdens een gesprek met de daders, vertelde ik hen over de 
angst van Tibo.  Het was voor hen een verrassing dat er een 
kind aanwezig was geweest, dit hadden ze niet gemerkt.  Ik 
vertelde hen wat Tibo mij had verteld en hoe bang hij was 
dat ze zouden terugkeren.  Voor de daders was 
het een duidelijke zaak dat ze dit zéker niet van 
plan waren, maar hoe konden ze dit aan Tibo 
duidelijk maken ?  Een gesprek tussen hen en Tibo 
was geen optie.  Ik vroeg hen hoe zij Tibo zouden 
gerust stellen en noteerde letterlijk hun woorden.   
Met die nota’s ging ik terug naar Tibo.  Ik zorgde 
ervoor dat hij zag dat ik letterlijk van mijn blad las 
wat zij me gezegd hadden.  Het mocht geen 
vertaalde boodschap van mij worden, maar het 
moest concrete en eerlijke informatie van de 
andere kant zijn.  Tibo luisterde heel 
geconcentreerd naar de letterlijke boodschap, en 
ik zag hem ontspannen.  Hij kon aangeven dat hij 
hen geloofde. 
We hebben Tibo in dit verhaal gezien als 
slachtoffer, al was het niet hij die rechtstreeks 
betrokken was.  We hebben zijn hulpvraag 
beluisterd en zijn angst en fantasie erkend.  We 
hebben er voor gezorgd dat hij rechtstreekse, 
eerlijke en concrete informatie kreeg van de 
daders, waar hij mee verder kon.  Tibo was in 
staat om via duidelijke taal met ons te communiceren, we 
moesten geen andere werkvormen gebruiken tijdens de 
bemiddeling.  (dit kan anders zijn in een echt 
hulpverleningsproces).  Zijn vader was steeds aanwezig bij 
de gesprekken, zodat hij later de opvang weer kon 
overnemen. 
 
Met dit voorbeeld wil ik aangeven dat we oog moeten 
hebben voor al dan niet aanwezige kinderen bij een misdrijf 

dat ouders overkomt.  Het is belangrijk te onderzoeken of 
ook zij een vraag hebben en deze serieus te nemen.  Ten 
slotte moet de informatie die we hen geven steeds concreet 
en eerlijk zijn. 
De betrokkenheid van ouders speelt in het 
bemiddelingsproces met jonge kinderen een belangrijke rol. 
Immers kinderen hebben hun thuisbasis nodig om alles 
zowel het trauma als het herstel nadien een plek te geven. 
   
Welke technieken, methoden gebruik je om 
boodschappen, die moeilijk in taal te vatten zijn toch aan 
de oppervlakte te krijgen bij deze doelgroep? 
 
Er bestaan ontzettend veel methodieken om met kinderen 
te praten.  Belangrijk hierin is dat je bij het kiezen van 
methodieken rekening houdt met de leeftijd en de 
mogelijkheden van een kind.  Je moet jezelf als hulpverlener 
ook comfortabel voelen bij het toepassen van een bepaalde 
methodiek, anders voelt het kind jouw gespannenheid aan.  
Ik citeer hier graag opnieuw uit het boek “kinderen helpen 
na een schokkende gebeurtenis” van de dienst 
slachtofferhulp, waarin zeer helpende methodieken staan 
beschreven.  Ik koos er een paar uit, waar ikzelf goede 
ervaringen mee heb in het praten met kinderen.  Voor meer 
methodieken, verwijs ik graag naar het boek. 

 
1. de levenslijn  
Deze methodiek is geschikt voor kinderen tussen 6 
en 14 jaar, en kan worden gebruikt tijdens een 
kennismaking. 

Bij deze werkvorm geeft een kind weer 
wat de belangrijkste gebeurtenissen in zijn 
leven zijn geweest.  Op deze manier krijg 
je een beeld van het kind zoals het zichzelf 
plaatst binnen de gebeurtenissen in zijn 
leven.  Dit kan anders zijn dan het verhaal 
dat je van de ouders te horen kreeg, het 
gaat immers om een subjectieve beleving.   
Je kan samen met het kind kaartjes maken 
waarop hij belangrijke gebeurtenissen uit 
zijn leven kan tekenen, plakken, 
schrijven,... .  Probeer samen met het kind 
deze kaartjes chronologisch te ordenen en 
hang ze in volgorde aan een touw. 
 
2. reconstructielijn 
Dit is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar.  
Het verloop is hetzelfde als bij de 
levenslijn, maar hier trachten we de 
verschillende facetten van het misdrijf in 
de juiste volgorde te plaatsen.  Dit geeft 
zowel het kind als ons als hulpverlener 

een beeld van het gebeurde waardoor het weer in 
de realiteit kan worden geplaatst. 
 
3. de gevoelsthermometer 
Op de gevoelsthermometer staan de vier 
basisgevoelens (blij, bang, boos, verdrietig) aan de 
hand van tekeningen afgebeeld.  Door een 
wasknijper op één van de 4 basisgevoelens op de 
thermometer te plaatsen, kan het kind aangeven 

Bemiddelen met kinderen 

De betrokkenheid van 
ouders speelt in het 
bemiddelingsproces 
met jonge kinderen 
een belangrijke rol. 

Immers kinderen 
hebben hun 

thuisbasis nodig om 
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nadien een plek te 
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welk gevoel hij op dat moment ervaart.  Deze 
werkvorm kan ook gebruikt worden in het hele 
gezin.  Zo kunnen er verschillende thermometers 
gemaakt worden zodat iedereen aan elkaar kan 
tonen welk gevoel op een bepaald moment 
overheerst.  Het gebruik van deze werkvorm 
stimuleert het bespreekbaar maken van gevoelens 
en interacties binnen het gezin. 
 
4. je binnenste buiten 
Geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar.  Kinderen 
leren via deze werkvorm herkennen waar 
gevoelens zich in hun lichaam situeren.  
Tegelijkertijd is het een oefening in het herkennen 
van gevoelens bij zichzelf.   
Je tekent de omtrek van het kind op een groot vel 
papier.  Bevestig het getekende vel papier op een 
nieuw vel en knip het bovenste deel open.  Laat 
het kind zijn gevoelens noteren op de plaats waar 
hij het in zijn lichaam voelt. 
 
5. brievenbus 
Deze werkvorm rond steunfiguren is geschikt voor 
kinderen vanaf het moment dat ze kunnen lezen 
en schrijven. 
Na een misdrijf leeft er in het gezin vaak een 
beschermingscultuur.  Toch is het belangrijk dat 
de gezinsleden hun gevoelens met elkaar kunnen 
delen. 
Via een brievenbussysteem trachten we binnen 
het gezin de communicatie weer op gang te 
brengen.  Mensen leren gedachten en gevoelens 
uitspreken naar elkaar door ze eerst op te 
schrijven en te posten in het postvakje van de 
betrokken persoon. 
Voor kinderen heeft schrijven een lagere drempel, 
waardoor ze het gevoel hebben wel dingen te 
kunnen uitspreken tegen mama en papa. 

 
 
Hoe ga je om met non-verbaal gedrag? 
 
Het is m.i. belangrijk om alert te zijn voor non-verbaal 
gedrag.  Je kan dit benoemen, zonder het in te vullen.  
Bijvoorbeeld; “ik zie dat je veel met je handjes draait.  
Zouden ze ons iets willen zeggen ?” ipv “je bent heel 
nerveus want je draait de hele tijd met je handjes”. 
De non-verbale taal van ons lichaam kan ons heel wat 
informatie geven, het lichaam vertelt hoe het met je gaat.  
De betekenis van hoe een lichaam zich toont, is echter voor 
iedereen anders en mag dus niet door de hulpverlener 
worden ingevuld.  Een open, nieuwsgierige en opmerkzame 
houding is hierin belangrijk.  Vaak is iemand zich niet 
bewust van zijn non-verbale gedrag en wordt hij er zich pas 

bewust van wanneer iemand anders het benoemt.  Door er 
samen onbevangen bij stil te staan, kan de betekenis voor 
beiden duidelijk worden.  Door verhoogd bewustzijn kan een 
kind ook aanleren zijn lichaam zelf in te zetten om zich bvb af te 
schermen, te troosten,.. . 
 
Hoe denk je dat, vanuit je achtergrond als bemiddelaar, 
omgegaan kan worden met de doelgroep kinderen binnen een 
bemiddeling? 
 
Samenvattend wil ik graag enkele voor mij belangrijke punten in 
het bemiddelen met kinderen aanstippen: 
 

een misdrijf dat één gezinslid overkwam, overkomt 
het héle gezin (dus ook de kinderen!); 

kinderen mogen zeker niet over het hoofd gezien 
worden, hen willen beschermen is weinig effectief.  
Zij verdienen ook erkenning voor hun 
slachtofferschap, en een onderzoek naar hun 
eventuele (bemiddelings)vraag is geen overbodige 
luxe; 

de aanpak van kinderen moet afgestemd zijn op 
hun leeftijd en mogelijkheden; 

Kinderen hebben recht op concrete, duidelijke en 
eerlijke informatie; 

Het hele gezin moet tijdens het 
bemiddelingsproces betrokken worden; zij moeten 
later weer verder als gezin; 

Een open, eerlijke, onbevangen en  authentieke 
houding is belangrijk: kinderen lezen je; 

Gebruik je fantasie!  Er bestaan zoveel manieren 
om te communiceren met kinderen, met of zonder 
veel woorden! 

Bemiddelen met kinderen 

Voetnoten:  
 

¹ De feiten en personages zijn fictief.   
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Nieuws uit de sector en uit Europa 

The 6th Biennial Conference and 10th Anniver-
sary of The European Forum for Restorative Jus-
tice 
 
Doing Restorative Justice in Europe 
Established Practices and Innovative Programmes 
Looking back and looking forward 
 
17 – 19 June 2010, Bilbao (Spain) 
 
The 6th Conference marks the 10th anniversary of the Euro-
pean Forum for Restorative Justice. This milestone is an 
opportunity to look back at restorative justice practices 
developed in Europe so far and to look forward to new prac-
tices, possibilities and opportunities. 
 
The Conference will cover three main themes: 
 
1 The work of the practitioners (mediators and facilitators)  
Restorative justice in different countries 
At the heart of restorative justice is a dialogue between the 
victim and the offender, the main stakeholders, with sup-
port from a mediator or facilitator. The stakeholders are 
frequently anxious about what lies ahead, often not know-
ing what to expect or how they may feel when they meet 
each other. The mediator/facilitator is the one building 
trust, facilitating 
communication and helping to move the process forward 
towards an acceptable outcome: an agreement, reparation 
and sometimes - reconciliation. 
In a series of workshops, emphasis will be on the work of 
the practitioners, presenting and ’visualising’ how the proc-
ess looks in the different countries. This will be done mainly 
through reenacting actual examples of restorative justice 
processes, discussing and comparing practices from differ-
ent countries. The comparison will enable more detailed 
analysis and discussions of potentials and limitations of 
organisational and methodological approaches. 
 
2 Cooperation with legal practitioners 
A way to increase the involvement of judges, prosecutors 
and police 
From the beginning, the closest cooperating partners for 
restorative justice practitioners have been professionals 
within criminal justice and legal agencies. This cooperation 
is necessary in implementing and developing restorative 
justice. Restorative justice practitioners and legal practitio-
ners need to support themselves and each other to increase 
the use of restorative justice in Europe. The aim is to pro-
vide an opportunity for professionals from the different 
criminal justice and legal agencies to discuss from their own 
perspective the benefits of restorative justice. 
 
3 Conferencing – A way forward for restorative justice in 
Europe 
A model of restorative justice called ’conferencing’ is emerg-
ing in Europe. This has already been developed quite exten-

sively in other parts of the world such as New Zealand, Aus-
tralia or the USA. Conferencing may include, besides the 
offender, the victim and the facilitator, also members of 
their families and/or friends, and other members of the 
local community such as the social services, lawyers and the 
police. The stakeholders attending speak about how crime 
has 
affected their lives and contribute to an acceptable solution 
for the victim, the offender and the community. 
The preliminary results of a project on conferencing run by 
the European Forum for Restorative Justice and funded by 
the European Commission will be presented at the Confer-
ence. The project focuses on how conferencing practices 
could be developed further in Europe. The Conference pres-
entation will include an overview of conferencing practices 
in the world and the possible challenges of its implementa-
tion within a continental European legal and socio-cultural 
context. This will provide a basis for discussion on innovative 
restorative justice practices. 
 
 

Experten seminarie conferencing  
14 -16 September 2010, Leuven 
 
Eén van de onderzoeksprojecten lopende binnen het 
Europees Forum voor Herstelrecht is het conferencing-
project. Dit onderzoeksproject focust op 3 grote 
onderzoeksvragen: 
 
1) In hoeverre is conferencing internationaal ontwikkeld? 
2) Welke processen worden gebruikt binnen conferencing 
en wat zijn de uitkomsten? Hoe verhouden deze zich tot 
slachtoffer-daderbemiddeling? 
3) Hoe kan de praktijk van conferencing verder ontwikkeld 
worden binnen Europa? 

 

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  

mailto:An.marchal@sggnome.be
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In het kader van dit project organiseert het Europees Forum 
een experten seminarie dat zal plaats vinden van 14 tot en 
met 16 September 2010 in Leuven. 
Tijdens dit seminarie worden niet alleen de voorlopige 
onderzoeksresultaten van het project voorgesteld, maar 
worden eveneens nationale en internationale experts, 
zowel uit de praktijk als de academische wereld, 
uitgenodigd om de stand van zaken van conferencing te 
schetsen. Enkele namen die reeds hebben toegezegd: 
Kathleen Daly (Australia), Dan Van Ness (Noord-Amerika), 
Vince Mercer (UK), Lode Walgrave (België),... 
Dit seminarie staat ook open voor deelnemers van buitenaf. 
Zij kunnen de presentaties mee volgen en deelnemen aan 
de discussies. 
  
Het inschrijvingsgeld bedraagt 20 euro voor leden en 30 
euro voor niet-leden. 
 
Voor meer informatie kan u terecht bij Estelle Zinsstag: 
estelle@euforumrj.org 

mailto:estelle@euforumrj.org
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BEMIDDELING EN RECHTSPRAAK HAND IN HAND 

Wegwijs voor de rechter 

 

De Bemiddelingsrichtlijn 2008/52/EG van 21 mei 2008 beoogt de bemiddeling een nieuw elan te geven. Ze 
heeft tot doel het vertrouwen in en het gebruik van bemiddeling te bevorderen. 
Een goede relatie tussen gerechtelijke procedures en bemiddeling is daarbij cruciaal. De dynamiek voor 
bemiddeling vereist een doorbraak en uitbouw van bemiddeling in de rechtspraktijk. De Bemiddelingswet 
biedt daartoe sedert 2005 alle kansen. In een humane justitie verdient bemiddeling als geschiloplossing 

zeker een plaats naast de rechtspraak. 
 
De auteurs hebben vanuit hun ervaringen de handen in mekaar geslaan om een leidraad uit te schrijven over bemiddeling. 
Deze publicatie, die we beschouwen als het standaardwerk over bemiddeling, is niet alleen een wegwijs voor magistraten, maar ook 
onmisbaar in de boekenkast van advocaten, bemiddelaars, notarissen, griffiers, ... 
 
 

VAN PIONIER NAAR ONMISBAAR. OVER 30 JAAR PANOPTICON  

(o.a. E. De Wree, P. Ponsaers, T. Vander Beken, G. Vermeulen) 

PANOPTICON, tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk bestaat 30 jaar. En dat is niet onopgemerkt voorbij 
gegaan. Het boek dat bij deze gelegenheid werd samengesteld vormt het sluitstuk van het jubilieumjaar, naast een even ambitieus 
jubileumnummer van het tijdschrift en een druk bezocht jubileumcongres dat doorging op 12 november 2009. 

Deze uitgave is uiteraard verbonden met het tijdschrift, wat duidelijk blijkt uit het feit dat de thema's die 
hierin aan bod komen net dezelfde zijn als de deelredacties van PANOPTICON. Dezelfde breedt die 
PANOPTICON bestrijkt, en het tot een uniek tijdschrift maakt, kan dus worden teruggevonden in dit 
boek. Meer bepaald komen aan bod: Opsporing en politie; Vervolging, berechting en magistratuur; 
Deskundigenonderzoek; Rechtshulp en advocatuur; Strafuitvoering en justitiële hulpverlening; Recht en 
geestelijke gezondheidszorg; Maatschappelijke dienstverlening; Jeugdbescherming en bijzondere 
jeugdzorg; Criminologie en strafrechtstheorie; Internationaal en Europees strafrecht; Vreemdelingen; 
Criminografie en methodologie; Mensenrechten. 
Het boek kan gelezen worden, als een mooie, vaak persoonsgebonden, reflectie over de evoluties die 
zich met betrekking tot de desbetreffende thema's hebben voorgedaan gedurende de laatste dertig jaar. 
Zowel ervaren stemmen zijn hierbij te horen, als ook stemmen van personen die recenter het werkveld 
betraden. De veelheid en variatie aan perspectieven die dit met zich meebrengt, zorgt ervoor dat dit een 
erg rijk en gevuld boek is, soms een naslagwerk of zelfs een exhaustief overzicht, maar vaker een 
persoonlijk perspectief en een bron van inspiratie. 
Dat de auteurs ervan genoten om met elkaar in dialoog te gaan en opinies uit te wisselen, blijkt in 
sommige thema's heel duidelijk. Maar dat er over de meeste thema's bij voorkeur veel vaker grondig 

gediscussieerd zou worden, is wellicht de belangrijkste conclusie van het boek. 
 
W. BRUGGEMAN, E. DE WREE, J. GOETHALS, P. PONSAERS, P. VAN CALSTER, T. VANDER BEKEN, G. VERMEULEN (eds.), Van pionier naar 
onmisbaar. Over 30 jaar Panopticon, Antwerpen, Maklu, Reeks Libri, 2009, 820 p.  
ISBN 978-9-0466-0295-9  

  

Auteurs S. De Bauw, B. Gayse 

bestelnummer: 202 093 203 

aard: Vastbladig, softcover 

uitgavejaar: 2009 

ISBN-nummer: 978 90 4860 481 4 

Nieuwe publicaties 
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Agenda 

JAARPLANNING WERKGROEP VORMING  
 
Ter info geven we jullie ook nog even de jaarplanning van de werkgroep vorming mee.  Een aantal van deze activiteiten staan al in de 
steigers, maar op deze manier heeft iedereen een overzicht van data en inhoud van de georganiseerde vormingen.   
 

*De werkgroep vorming bestaat uit bemiddelaars en medewerkers uit de verschillende bemiddelingsprojecten in strafrechtelijke context: bemiddeling met 
minderjarigen, bemiddeling met meerderjarigen,  bemiddeling in strafzaken en bemiddeling op politieniveau. 

 

1. Procedures strafrecht & jeugdrecht  
 
Inhoud: De lesgever zal zowel voor het jeugdrecht als het strafrecht een algemene schets geven van de procedures (inclusief de 
plaats van herstelbemiddeling en bemiddeling in strafzaken in deze procedures). Bedoeling is dat na de algemene uiteenzetting 
interactief gewerkt wordt (op basis van vragen van de deelnemers). 
 

 
 
Tevens stellen we het op prijs dat de deelnemers de ganse dag; dus tot 16u30 aanwezig zijn. 
 
Doelgroep: herstelbemiddelaars meerderjarigen en minderjarigen, bemiddelaars in strafzaken, bemiddelaars op politieniveau 
en vrijwilligers-bemiddelaars met een maximum van 30 deelnemers. Stagiairs kunnen zich enkel inschrijven in gezelschap van 

hun stagebegeleider. Er wordt  bij de inschrijving wel voorrang verleend aan bemiddelaars en vrijwilligers. 
  
Lesgever: De heer Geert Decock  (advocaat, docent, auteur en ex-bemiddelaar minderjarigen) 
 
Wanneer? Dinsdag 11 mei 2010 van 9u30 tot 16u30 
 
Waar? Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel  
 
Kostprijs: 30 euro  
(OPGELET: Er moeten minstens 20 inschrijvingen zijn om de cursus te kunnen laten doorgaan.) 
 
Inschrijven:  

 
 
Er zijn 7 plaatsen voorzien voor herstelbemiddeling meerderjarigen, 13 plaatsen voor herstelbemiddeling minderjarigen en 10 
plaatsen voor bemiddeling in strafzaken.  Indien op 19 april blijkt dat er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen, zal de 
werkgroep vorming een selectie maken van de deelnemers. Van zodra u bericht hebt ontvangen dat u kan deelnemen aan de 
cursus (ten laatste 20 april) kan u het bedrag van 30 euro overschrijven op rekeningnummer 736-0001066-63 van Suggnomè 
met vermelding: ‘vorming straf- en jeugdrecht’. Na betaling is uw inschrijving definitief.   

 
 
2. Methodiektraining  
 

A. Methodiektraining slachtoffer-daderbemiddeling rond het thema “Weerstand” 
 
Inhoud:  
Hebben jullie ook al te kampen gehad met cliënten die grote twijfels hebben rond de motivatie van de andere partij om te 

We verwachten dan ook dat de deelnemers hun vragen inzake jeugdrecht en strafrecht doormailen naar Bart Sanders (baabdirectie@hotmail.com) tegen ten 
laatste 19 april 2010. Op basis hiervan zal de vorming ook verder vorm krijgen.   

kan tot en met 19 april 2010 via mail bij Kris.somers@suggnome.be voor de bemiddelaars minder- en meerderjarigen en bij 
stephanie.vanneder@just.fgov.be voor de justitieassistenten BIS.   

mailto:baabdirectie@hotmail.com
mailto:Kris.somers@suggnome.be
mailto:stephanie.vanneder@just.fgov.be
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bemiddelen? “Hij doet dit zeker om vroeger vrij te geraken!” 
Herkennen jullie dat slachtoffers of daders vinden dat wij het probleem als bemiddelaar maar moeten oplossen? Wij worden er 
immers voor betaald. 

 
Op de volgende methodiektraining op 27 mei 2010 willen we ons toeleggen op de dossiers rond weerstand. In de praktijk hebben 
we vaak te maken met allerhande vormen van weerstand.  
Deze weerstand kan bij de bemiddelaar zitten (ergernis rond een bepaald gedrag van een cliënt of rond bepaalde uitspraken) of 
bij de cliënt zelf ten aanzien van het bemiddelingsaanbod of –proces. Soms is de weerstand ook tegen advocaten, hulpverlening 
of justitie gericht.  
We merken dat er rond dit thema een enorme vraag is naar tips en ondersteuning. Bemiddelen is (ook hier) geen exacte 
wetenschap.  Zonder twijfel kunnen we van elkaar veel opsteken over hoe we met  weerstand kunnen omgaan. 
  
Wat houdt de methodiektraining in en wat wordt er van jou verwacht?  

Je brengt zelf een aantal casussen rond weerstand mee waar je mee vast zat of situaties die je wil inoefenen. (Is echt een 
must!) 
Je kunt deze casussen laten spelen door anderen, zelf een rol opnemen, feedback krijgen en gecoacht worden.  
We leren van elkaar als mens en als bemiddelaar.  
Zowel beginnende als ervaren bemiddelaars, in dienst of vrijwilligers, zijn welkom!  
We werken in kleine groepjes zodat iedereen aan bod kan komen.  
Dagprogramma: We starten met een voorbeeldrollenspel waarbij vormen van weerstand naar boven komen (gespeeld door 
de coaches). Dit rollenspel wordt nadien besproken in kleine groepen in de vorm van intervisie en daarna worden ook 
elementen uit het rollenspel gespeeld. In de namiddag voorzien we ruimte voor jullie eigen casussen rond deze thematiek. 

 
Doelgroep: herstelbemiddelaars meerderjarigen en minderjarigen, bemiddelaars in strafzaken, bemiddelaars op politieniveau 

en vrijwilligers-bemiddelaars. Stagiairs kunnen zich enkel inschrijven in gezelschap van hun stagebegeleider. Er wordt  bij de 
inschrijving wel voorrang verleend aan bemiddelaars en vrijwilligers. Er kunnen maximaal 18 bemiddelaars 
deelnemen.   
  

Begeleiders: Gedegen coachen - collega  bemiddelaars  staan in voor de begeleiding.  
 
Wanneer? 27 mei 2010 
 

Waar? Ellipsgebouw Vlaamse Gemeenschap, Koning Albert II laan 35, 1000 Brussel (vlakbij Brussel Noord).  Vanaf 9 
u onthaal en koffie. Einde voorzien om 16.00 u. 
 
Kostprijs: 5 euro, ter plaatse te betalen.   
(OPGELET: Er moeten minstens 10 inschrijvingen zijn om de training te kunnen laten doorgaan.) 
 
Inschrijven:     

 
 
De inschrijving wordt per mail bevestigd. 

 
 

B. Methodiektraining slachtoffer-daderbemiddeling 
 

7 oktober 2010,  meer info volgt later.   

 
 
3. Migratie en interculturele mechanismen bij bemiddelen met allochtone daders en 

slachtoffers. Visie en methodiek 
 
Inhoud:  
Theoretisch gedeelte: 

Migratiemechanismen en verschillen in migratiegeschiedenis en hun invloed op de verschillende minderheidsgroepen in ons 
land.  

kan tot en met 14 mei 2010 via mail bij kris.somers@suggnome.be voor de bemiddelaars minder- en meerderjarigen (met vermelding ervaring  agen/
maanden/jaren) en bij stephanie.vanneder@just.fgov.be voor de justitieassistenten BIS (met vermelding van jaren anciënniteit).   

mailto:kris.somers@suggnome.be
mailto:stephanie.vanneder@just.fgov.be
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Groepscultureel mens en wereldbeeld  
Interculturele mechanismen:  
Logica van de verschillen tussen groepsgericht en individugericht mens- en wereldbeeld en hun wisselwerking met Islam 
enerzijds en Christendom anderzijds.  
Logica van een totalitair mens-en wereldbeeld en hoe deze bvb. migranten uit Oost-Europa beïnvloed heeft naast groeps- en/of 
individugerichte invloeden;  
Invloed van schijnbaar tegengestelde opvoedingslogica bij opgroeiende allochtone jongeren 
Bij deze 'theorie'-dagen zullen al meteen en voortdurend linken gelegd worden naar de bemiddelingspraktijk en hoe één en 
ander daarbinnen methodisch vertaald kan worden.  

 
Praktijkgedeelte: 
Vuistregels interculturele conflict- en betekenisbemiddelingsmethodiek 
Bespreking van casussen en knelpunten. 

 
 
Doelgroep: herstelbemiddelaars meerderjarigen en minderjarigen, bemiddelaars in strafzaken, bemiddelaars op politieniveau en 
vrijwilligers-bemiddelaars met een maximum van 25 deelnemers. Stagiairs kunnen zich enkel inschrijven in gezelschap van hun 

stagebegeleider. Er wordt  bij de inschrijving wel voorrang verleend aan bemiddelaars en vrijwilligers. 
  
Lesgever: Ann Huybrechts - OndersteuningsTeam Allochtonen Bijzondere Jeugdbijstand van de provincie Antwerpen (kortweg: 
OTA) 
 
Wanneer? 4 – 10 – 21 juni 2010, telkens van 9.30u tot 16.00u (middagpauze van 45 min – er worden broodjes voorzien ter 
plaatse.) 
 
Waar? Bemiddelingsdienst Suggnomè, Henri Van Heurckstraat 20, 2000 Antwerpen. 
 
Kostprijs: 60 euro voor de drie dagdelen.   
(OPGELET: Er moeten minstens 20 inschrijvingen zijn om de cursus te kunnen laten doorgaan.) 
 
Inschrijven:  

 
 
Je kan alleen inschrijven voor de volledige cyclus van drie dagen omdat de verschillende onderdelen op elkaar verder bouwen. 
Indien op 3 mei blijkt dat er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen, zal de werkgroep vorming een selectie maken van de 
deelnemers. We streven hierbij naar een evenredige verdeling over de verschillende diensten en over de verschillende sectoren 
(minderjarigen – meerderjarigen – BIS). Van zodra u bericht hebt ontvangen dat u kan deelnemen aan de cursus (ten laatste 4 mei) 
kan u het bedrag van 60 euro overschrijven op rekeningnummer 736-0001066-63 van Suggnomè met vermelding: ‘vorming 
bemiddeling met allochtonen’. Na betaling is uw inschrijving definitief.   

 
 
4. Vorming rond verzekeringen  

wordt voorzien in het najaar, waarschijnlijk september 2010, meer info hierover volgt later.   
 
 

5. Psychopathologie  
wordt voorzien in het najaar, waarschijnlijk eind oktober – begin november 2010 meer info hierover volgt later.   
 

 

Aan de deelnemers wordt gevraagd om  ten laatste tegen 3 mei casussen en knelpunten uit te schrijven en door te mailen naar Dominique Bataillie 
(dominique.bataillie@suggnome.be).  Dit is belangrijk om de vorming zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij je dagdagelijkse praktijk. 

kan tot en met 3 mei 2010 via mail bij Kris.somers@suggnome.be voor de bemiddelaars minder- en meerderjarigen en bij 
stephanie.vanneder@just.fgov.be voor de justitieassistenten BIS.   

mailto:dominique.bataillie@suggnome.be
mailto:Kris.somers@suggnome.be
mailto:stephanie.vanneder@just.fgov.be
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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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19 november 2010 

 
Ellipsgebouw  

Koning Albert II-laan 35 

1030 Brussel  
 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

Op 19 november organiseert de werkgroep communicatie ter vervanging van de 
vroegere ‘samenspraken’ een trefdag.  Bedoeling van deze dag is om een zo breed 
mogelijk veld van mensen aan te spreken om op een informele manier met elkaar in 
discussie te treden rond thema’s die het voorbij jaar (2010) op de herstelrechtelijke 
agenda gestaan hebben van nieuwsbrief, stuurgroep, vorming, studiedag, ... 
 
We voorzien een aantal workshops waarop een spreker een thema zal inleiden en 
waarna er met de aanwezigen gediscussieerd kan worden.  Bedoeling is het informele 
karakter van de vroegere ‘samenspraken’ te behouden.  Van de discussies zal dan later 
een verslagboek gemaakt worden onder de vorm van de laatste nieuwsbrief van 2010.   
 
De idee achter deze trefdag is om het interessanter (een bundeling van thema’s en 
invalshoeken), efficiënter (een hele dag) en aangenamer (meer geïnteresseerden?) te 
maken.   
 
Reserveren jullie alvast 19 november in jullie agenda’s... Volgende nieuwsbrief volgt 
ongetwijfeld meer info hierover.   

TREFDAG 
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Te erg voor woorden? 
De rol van taal in een bemiddeling. 
 
Judith LEEST 

3 

Taal en bemiddeling: Bemiddelen met mentaal zwakkeren: geen 
evidentie!  
Een praktijkvoorbeeld 
 
Rika JACOBS 

7 

Taal en bemiddeling: Het jargon 
Een praktijkvoorbeeld 
 
Allice DELVIGNE 

12 

Taal en bemiddeling: Bemiddelen met allochtonen 
Een praktijkvoorbeeld 
 
Hilde DEBOECK 

14 

Taal en bemiddeling: Bemiddelen met kinderen 
Interview met Katrijn Huygens 
 
Pieter VERBEECK 

16 

Nieuws uit de sector en uit Europa 20 

Nieuwe Publicaties  22 

Agenda 23 

Uitnodiging Trefdag  27 

 

 

Met de steun van:  

FOD Justitie 

Vlaamse Gemeenschap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 mei 2010 

V.U.: Marianne Regelbrugge 

Maria Theresiastraat  114 

3000   LEUVEN 

Tel: 016/ 22 63 88 

Fax: 016/ 22 74 82 

Bank: 736-0001066-63 

E-mail: info@suggnome.be 

Website: www.suggnome.be 

INHOUD 


