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Beste lezer,  

Op de valreep van 2013 bieden we jullie nog wat leesvoer voor de donkere dagen, die stilaan 

lichter worden… Eerst nog met feestlichtjes daarna weer van de zon die stilaan de terugtocht 

naar onze contreien heeft ingezet.  Het verste punt is bereikt. 

Een nieuwsbrief vol met bedenkingen over wat macht betekent in onze bemiddelingscontext.  

Wat is macht en hoe link je dat in godsnaam aan een verjaardagstaart?  Je leest het in ons eer-

ste inleidend artikel. Wat in deze tijden van aankomend feest, mag er al eens een taartje geser-

veerd worden.  Daarna nemen enkele bemiddelaars zelf de pen ter hand en reflecteren over de 

impact van macht in hun werk.  Hoe komt macht tot uiting?  Wat is de rol van de bemiddelaar 

hierin?  Welke rol speelt de macht van ‘het systeem’?  Hoe gaan partijen om met macht? Veel 

vragen,  soms antwoorden, soms nog meer vragen...  U had van ons niets anders verwacht.. 

Daarnaast een uitgebreid verslag van de voorbije trefdag.  Mooie verslagjes voor wie er niet bij 

kon zijn of gewoon als naslag van een geslaagde dag.   

Verder in deze nieuwsbrief: veel nieuws, interessante weetjes uit de sector, nieuwe wetgeving, 

culturele tips, nieuws van bij onze Noorderburen, en natuurlijk een mooie bespiegeling van ‘De 

Witte’… veel leesvoer om de Kerstvakantie door te komen.   

Achteraan vinden de bemiddelaars ook al de jaarplanning van BemiddeLINK.  Dus agenda’s in 

de aanslag en aanstippen wat je zeker niet wil missen.  

Tot slot rest me alleen nog jullie een fantastisch 2014 te wensen… met vooral veel tijd voor... 

 

Pieter Verbeeck   

(Reacties op of suggesties bij de nieuwsbrief altijd welkom op: pieter.verbeeck@suggnome.be)  
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Allemaal spuien we graag en vaak, al 
dan niet uit afgunst, onze ongerem-
de kritiek op leidinggevenden en 
gezaghebbers, of het nu gaat om de 
cipier van de penitentiaire instelling 
die ons controleert, de politieke 
leider die zijn macht lijkt te misbrui-
ken, onze leerkracht op school die 
ons naar onze mening onterecht 
gebuisd heeft, de baas op het werk 
die ons evalueert of onze partner 
die zich misschien iets te dominant 
opstelt.  

Toch zijn we allemaal gefascineerd 
door macht, al sinds we intentioneel 
leerden handelen in onze babytijd: 
we waren geboeid door het mobiel-
tje dat boven ons bedje begon te 
draaien en te dansen toen we er, 
aanvankelijk quasi toevallig, tegen 
duwden. En net zoals de kat van 
Thorndike vaker en vaker aan de lus 
ging trekken om te ontsnappen uit 
haar kooi, gingen wij vaker en vaker 
een mep geven tegen het mobieltje 
om het in beweging te brengen. 
Macht is controle, en controle is 
aantrekkelijk, geeft ons zekerheid, 
maakt dat we het leven in eigen 

handen kunnen nemen.  

Controle  

Onder ‘macht’ verstaat 
de psycholoog dus 
‘controle’ (Nuttin, 1999) 
of, wanneer het sociale 
psychologie betreft, de 
mogelijkheid om anderen 
te beïnvloeden en te 
weerstaan aan hun in-
vloed op ons (Brehm & 
Kassin, 1996).  

En het hoeft zelfs niet om het effec-
tief bezit van controle te gaan: zelfs 
het subjectieve gevoel van controle 
is vaak al voldoende om onszelf er-
van te overtuigen dat we de situatie 
beheersen. Denk maar aan het para-
doxale fenomeen bij een patiënt 
met claustrofobie die, vooraleer hij 
de MRI-scanner wordt ingeschoven, 
een knijppeertje mee krijgt dat hij 
kan gebruiken als panic button: net 
het feit dat de mogelijkheid tot ont-
snappen op die manier wordt gege-
ven, maakt dat hij dat wellicht niet 
gebruikt. En strikt genomen mag dat 
knijppeertje dus gerust defect zijn, 

zolang de patiënt maar denkt dat 
het werkt, net zoals een placebo 
zeer pijnreducerend kan werken 
zolang de gebruiker maar gelooft 
dat de pil werkzame stoffen bevat. 

 

De keerzijde van macht en controle 
is dat het ontbreken of het verlies 
ervan vaak zeer nare gevolgen 
heeft. Toen de Amerikaanse psycho-
loog Martin Seligman in 1967 zijn 
aangeleerde hulpeloosheidsparadig-
ma ontwikkelde, bleek al zeer snel 
dat dit in zeer veel verschillende 
situaties, van schoolresultaten tot 
stemmingsstoornissen, kon toege-
past worden: wanneer we één keer 

Macht en                        
verjaardagstaart 

Stijn MEULEMAN¹  

¹  Stijn Meuleman is docent aan de VIVES hogeschool Kortrijk.   

In februari 1969 gaf de Amerikaanse countryzanger Johnny Cash zijn wereldberoemd optreden in de zwaarbewaakte San 
Quentin-gevangenis in Californië. Toen hij aan het eind de directie en cipiers bedankte voor de ontvangst, werd dit op boe-
geroep van de gedetineerden onthaald. Gedurende het optreden had Cash meermaals het gevangenispersoneel gejend, 
telkens met een uitzinnig publiek tot gevolg.  Cash’ sarcastische reactie op dat boegeroep -–  “Aaah,  you don’t really mean 
that” -– was wellicht de nagel op de kop, maar gaf tegelijk goed de sfeer weer die tijdens het optreden heerste. Dit voor-
beeld toont aan dat afkeer van gezag vaak, en dus ook in een gevangenissituatie, eerder de norm dan de uitzondering is en 
dat het bewieroken van het gezag ‘not done’ is in eender welke setting. 
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in een bepaalde situatie een gevoel van machteloosheid 
ervaren hebben, zullen we in toekomstige gelijkaardige 
omstandigheden vaak ook denken dat we machteloos 
staan en daardoor ook geen pogingen doen om iets aan 
de situatie te veranderen, zelfs indien controle perfect 
mogelijk is. 

Het spreekt voor zich dat in onderwijssituaties zo’n aan-
geleerde hulpeloosheid het zelfvertrouwen van de leer-
lingen sterk kan ondermijnen en de schoolresultaten hier 
sterk onder kunnen lijden. 

Depressie zal uiteraard ook vaak gestoeld zijn op onder 
andere dit principe: het draait daarbij immers heel dik-
wijls om het onrealistische idee dat men (bepaalde as-
pecten van) het leven niet onder controle heeft, wat in 
vele gevallen leidt tot het stopzetten van pogingen om 
het eigen leven weer op de rails te krijgen.   

 

Het Stanford-gevangenisexperiment 

Dit fenomeen trad overigens ook op in het beroemd ge-
worden Stanford-gevangenisexperiment van Philip Zim-
bardo uit 1973 waarin proefpersonen willekeurig inge-
deeld werden in cipiers en gevangenen: al snel gingen de 
‘cipiers’ zich dominant gedragen tegenover de 
‘gevangenen’ en zelfs overgaan tot machtsspelletjes, 
dreigen, pesten, vernederen en emotioneel mishandelen 
van hun medeproefpersonen die enkel en alleen door 
loting waren ingedeeld als gevangene. Aanvankelijk ver-
zetten deze laatsten zich tegen deze mensonwaardige 
behandeling, maar al snel zagen ze in dat verzet nutte-
loos was en enkel tot vergelding leidde: ze ondergingen 
op den duur lijdzaam de mishandelingen zonder nog 
weerwerk te bieden, alhoewel ‘ontsnappen’ wel mogelijk 
was: het betrof een experiment dat onder toezicht stond 
van de universiteit van Stanford en waar bij te excessief 
gedrag kon ingegrepen worden (wat uiteindelijk ook ge-
beurde).  

 

De belangrijkste wetenschappelijke conclusie die Zimbar-
do uit zijn experiment trok, was dat iedereen in staat kan 
zijn om macht te misbruiken van zodra de kans bestaat 
om die ongebreideld in te zetten: de proefpersonen wa-
ren allemaal doorsnee kandidaten die vooraf getest wa-
ren op emotionele evenwichtigheid en psychische ge-
zondheid. Bovendien werden ze vervolgens op basis van 
louter toeval ingedeeld in de rol van cipier dan wel ge-
vangene. Een mogelijke hypothese dat machtsmisbruik in 
gevangenissen het gevolg is van de sadistische en 
machtswellustige persoonlijkheid van diegenen die voor 
dit beroep kiezen, was daarmee dus uitgesloten. En ook 
de denkpiste dat ontsporingen binnen penitentiaire in-
stellingen het gevolg zijn van het moeilijke en criminele 
karakter van de gedetineerden staat daarmee op losse 
schroeven. De enige mogelijke verklaring die volgens 
Zimbardo na het experiment nog restte, was dat het ver-
lenen van absolute macht aan individuen of groepen veel 
te makkelijk leidt tot het misbruiken van die macht.  

Eén lichtpunt toch bij dit controversiële experiment: Zim-

bardo kon hieruit toch een aantal aanbevelingen distille-
ren die tot aanzienlijke verbeteringen in Amerikaanse 
gevangenissen hebben geleid: cipiers mochten geen on-
begrensde macht meer krijgen over de gedetineerden, ze 
moesten gecontroleerd kunnen worden door onafhanke-
lijke instanties (bijvoorbeeld door het invoeren van een 
ombudsdienst in de penitentiaire instellingen) en de ge-
detineerden moesten, naast de mogelijkheid tot be-
straffing, kunnen beloond worden voor arbeid en goed 
gedrag. 

 

Op die manier evolueert ‘macht’ naar ‘gezag’. Volgens 
Cary Buzzelli en Bill Johnston (2001) omvat gezag in een 
onderwijscontext zowel de macht om de klasactiviteiten 
in goede banen te leiden als het bezitten van de kennis 
die overgedragen dient te worden op de leerlingen. Met 
andere woorden: gezag omvat zowel een leidende als 
een begeleidende functie, waardoor het accent minder 
op het aspect ‘dominantie’ komt te liggen. Dezelfde rede-
nering kan doorgetrokken worden naar justitie: zolang de 
gevangenisbewaarder, rechter, reclasseringsambtenaar 
of justitieassistent het controlerende aspect niet laat 
primeren op de hulpverlenende en begeleidende taak, 
blijft de kans op ontsporingen zoals in het experiment 
van Zimbardo wellicht beperkt.  

 

 

 

Gehoorzaamheid aan een bevel  

Een alternatieve definitie van ‘macht’ beschrijft dit on-
derwerp vanuit een ander standpunt: macht is volgens 
deze insteek ‘het vermogen mensen dingen te laten doen 
die ze eigenlijk niet willen doen en die mogelijk zelfs in-
druisen tegen hun eigen belangen, normen of waar-

 

 

 

In al deze gevallen geldt voor 

macht dezelfde regel als George 

Harrison zong in It’s All Too Much: 

All the world is birthday cake. So 

take a piece, but not too much...  
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den’ (Mok & De Jager, 1978). 

Een duidelijk voorbeeld hiervan 
vormen de beroemde experimen-
ten van de Amerikaanse psycholoog 
Stanley Milgram uit het begin van 
de jaren zestig van de vorige eeuw.  

In deze experimenten bracht een 
proefleider, louter door expliciete 
druk en aansporingen, doodgewone 
proefpersonen ertoe om een slacht-
offer (een rolspeler die deed alsof 
hij ook proefpersoon was) dodelijke 
schokken toe te dienen van 450 
Volt. Gelukkig waren deze schokken 
niet echt en bleef het slachtoffer 
ongedeerd, maar het spreekt voor 
zich dat dit een nogal controversi-
eel experiment was met heel wat 
deontologische kanttekeningen. De 
proefpersonen hadden virtueel een 
medeproefpersoon gedood, enkel 
en alleen omdat een man in labo jas 
hen dit vroeg. 

 

Eén van de redenen waarom de 
proefpersonen in het experiment 
van Milgram zo ver gingen en al hun 
moreel besef tussen haakjes leken 
te zetten, was de expertmacht van 
de proefleider. De (vermeende) 
deskundigheid van de opdrachtge-
ver was voldoende om hem macht 
te geven die erin slaagde de ethi-
sche remmingen van de uitvoerder 
ondergeschikt te maken.  

Behalve die expertmacht bezat de 
proefleider mogelijk ook de tweede 
machtsbron, de referentiemacht: 
aantrekking tot of identificatie met 
de leider, vaak samengevat in de 
term ‘charisma’. Het is deze macht 
die onder meer sekteleiders, idolen, 
bendeleiders en de dominante fi-
guur binnen een groep kinderen 
bezitten.  

En ook de derde machtsbron kwam 
gedeeltelijk toe aan de proefleider, 
de legitieme macht: de macht die je 
krijgt dankzij de positie die je offici-
eel inneemt binnen een hiërarchie, 
vaak met een zekere rechtsgeldig-
heid. Het laboratorium is zíjn ter-
rein waarbinnen hij de regels be-
paalt.  

 

Voor een stuk komen deze machts-
middelen ook terug in de penitenti-

aire instelling: de gevangenisbe-
waarder draagt in plaats van een 
labo jas een uniform en bezit een 
legitieme macht binnen deze 
setting, net zoals de proefleider de 
touwtjes in handen heeft binnen 
zijn laboratorium. 

Het vreemde was dat toen Milgram 
in een vervolgexperiment de situa-
tie verplaatste naar een enigszins 
vervallen gebouw aan de stadsrand, 
zonder enige verwijzing naar een 
universiteit, de proefpersonen nog 
steeds in bijna de helft van de ge-
vallen de zwaarste schokken gaven.  

 

Waarom gehoorzamen wij? 

Blijkbaar volstaan deze machts-
bronnen dus niet om de absolute 
gehoorzaamheid van de proefper-
sonen te verklaren.  

Waarom gaan deze proefpersonen 
dan zo ver in het gehoorzamen aan 
het bevel van de proefleider? 

In de eerste plaats is er de tendens 
tot groepsvorming: we willen tot 
een groep behoren, onder meer 
omdat dit – evolutionair gezien – 
onze overlevingskansen verhoogt. 
Maar om tot de groep te behoren, 
dienen we de regels van de groep 
te aanvaarden. En één van die re-

gels is dat de leider van de groep 
dient gehoorzaamd te worden. 

Ten tweede: een groep zonder lei-
der werkt minder efficiënt dan een 
groep met een sterke leider. Een 
democratie is viskeus, stroperig, en 
kan dus minder snel op omstandig-
heden en veranderingen inspelen 
dan wanneer er een duidelijke lei-
der aanwezig is die de beslissingen 
neemt en hiervoor de verantwoor-
delijkheid draagt.  

De derde factor is dat, van zodra wij 
een leider volgen, er in ons hoofd 
een soort omschakeling plaats 
vindt: dan gaan we over van een 
autonoom statuut naar een uitvoer-
dersstatuut. Dit wordt vaak om-
schreven als een soort trance-
toestand, waarin wij nauwelijks nog 
oog hebben voor de realiteit, maar 
enkel nog voor het bevel van die 
ene persoon. Daarom wordt deze 
zogenaamde ‘agentic state’ wel-
eens vergeleken met hypnose: ook 
daar ben je niet meer helemaal 
jezelf, treedt er een bewustzijnsver-
nauwing op en sta je quasi volledig 
onder invloed van de suggestie van 
de hypnotiseur, waarbij de realiteit 
van ondergeschikt belang wordt. 

Bij het uitvoeren van het bevel van 
een leider kom je in eenzelfde soort 
toestand terecht, waarbij je je volle-

Birthday cake— © www.sj-consultancy.nl   
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dig op de machthebber afstemt. Dit 
betekent onder meer het overne-
men van het betekenissysteem van 
de leider (bijvoorbeeld in het ge-
bruik van termen als 
‘Untermensch’, ‘Lebensraum’ of 
‘kopvoddentaks’) zonder nog na te 
denken over de maatschappelijke 
en ethische impact ervan, maar het 
betekent ook een verengen van de 
handeling: we voelen enkel nog de 
verantwoordelijkheid over het 
nauwgezet uitvoeren van de op-
dracht, niet meer over het zélf na-
denken, het nemen van beslissin-
gen of het toepassen van ons waar-
densysteem. 

In die zin is ook de link met band-
werk niet ver te zoeken: in het 
scientific management dat Frede-
rick Winslow Taylor op het eind van 
de 19de eeuw in fabrieken invoerde, 
werd van de arbeiders enkel nog 
het strikt opvolgen van het bevel 
verwacht en werd hen alle beslis-
singsmogelijkheid ontnomen. En 
misschien is het niet toevallig dat 
deze repetitieve handelingen, zon-
der ruimte voor cognitieve uitdagin-
gen, nogal hypnotiserend kan wer-
ken… 

 

Macht en kracht 

Uiteraard zijn er naast de eerder 
besproken machtsbronnen nog 
andere factoren die macht verle-
nen, zoals fysiek overwicht. Kracht. 
Het is deze fysieke kracht die bully-
ing op de speelplaats mogelijk 
maakt, die in een penitentiaire in-
stelling soms voor een hiërarchie 
onder de gedetineerden zorgt en 
die overvallers of verkrachters de 
mogelijkheid geeft om een slacht-
offer te domineren. Nog meer dan 
bij de eerste twee voorbeelden is in 
dit laatste geval het hebben van 
macht vaak het uiteindelijke doel. 
Tijdens een verkrachting zal de da-
der een bijna onbegrensde macht 
uitoefenen op zijn slachtoffer dat 
weerloos is en dingen moet prijs 
geven die voor hem of haar het 
meest kostbaar zijn: de eigen waar-
digheid, de zelfbeschikking en het 
eigen lichaam.  

Hierbij is het de vraag of het de 
dader wel werkelijk om de seksuele 

handeling te doen is. In veel geval-
len wellicht niet. Heel vaak draait 
het louter om macht en is het crimi-
nele feit in dat opzicht weinig an-
ders dan dat van het stoere school-
kind dat het lunchgeld van een jon-
ger of zwakker kind af troggelt. Het 
gaat ook in dat geval nauwelijks om 
het geld. Het gaat om macht: het 
tonen van macht, maar nog veel 
meer om het hebben van macht.  

En op dezelfde manier gaat het ‘m 
bij het slachtoffer nauwelijks om 
het verlies van die enkele euro’s 
maar om het verlies van waardig-
heid, het moeten inbinden en het 
moeten toegeven aan de machte-
loosheid.  

 

In de Individualpsychologie van de 
Oostenrijkse psychoanalyticus en 
psychiater Alfred Adler kan macht, 
net als terrorisme overigens, gelinkt 
worden aan overcompensatie. 
Compenseren van tekorten is goed; 
het doet je boven jezelf uit stijgen 
en betekent een drijfveer om uitda-
gingen aan te gaan en jezelf te ont-
plooien. Maar wanneer je tekorten 
gaat overcompenseren, ben je ver-
keerd bezig: dan dreig je al snel de 
maatschappelijke normen te over-
treden en beginnen je eigen nor-
men te vervagen.  

De macht die ons reeds sinds onze 
babytijd boeit en die het ons moge-
lijk maakt om te groeien en de we-
reld rondom ons te beheersen, 
dreigt nu oncontroleerbaar te wor-
den en 
dreigt 
óns te 
domine-
ren.  

 

Uiter-
aard 
hebben 
we het 
in dit 
geval 
hele-
maal 
niet over 
de 
macht die een leidinggevende heeft 
over zijn of haar personeel, noch 
over de macht die een cipier heeft 

over zijn gedetineerden (al dan niet 
in een sociaal-psychologisch experi-
ment), maar in al deze gevallen 
geldt voor macht dezelfde regel als 
George Harrison zong in It’s All Too 
Much: all the world is birthday ca-
ke. So take a piece, but not too 
much...  

 

“De grootste roem in het leven ligt 

niet in nooit vallen, maar in telkens 

weer opstaan." 

 

[Nelson Mandela] 
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Werkingsprincipe of grondhou-
ding? 

We kennen ze allemaal. Onze wer-
kingsprincipes. In elk gesprek wor-
den ze door ons uitgelegd aan de 
partijen en in elke cursus of vorming 
worden ze tot vervelens toe in je 
hersenpan gedrild. Voor wie nieuw 
is in de wondere wereld van bemid-
deling: ik heb het over neutraliteit, 
vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. 
Veel bemiddelaars verkiezen het 
begrip meerzijdige partijdigheid 
boven neutraliteit. Niet enkel om-
dat het semantisch gezien correcter 
is maar ook beter aanvoelt. We le-
ven daarnaast ook in een tijdperk 
waarin we steeds meer op zoek 
gaan naar woorden die minder bela-
den zijn of die niemand bruuskeren. 
Zie de Gentse Turken, mensen met 
mogelijkheden en vossers in plaats 
van possers. Wat deze laatste allu-
sie betreft refereer ik graag naar de 
integrale jeugdhulp die ons ver-
trouwde vocabularium vanaf maart 
2014 grondig zal wijzigen.  

De drie werkingsprincipes vormen 
het fundament van bemiddeling. 

Ongeacht de setting waarbinnen je 
bemiddelt.  Er is echter een vierde 
concept dat soms iets moeilijker te 
plaatsen valt: transparantie. In de 
deontologische code valt transpa-
rantie onder grondhouding en 
wordt dit niet in het lijstje van wer-
kingsprincipes opgenomen.  In de 
hervormde  jeugdwet van 2006 vind 
je het woord transparantie zelfs niet 
terug. In verschillende HCA - dien-
sten wordt transparantie wel opge-
nomen als een werkingsprincipe. Zo 
ook in mijn eigen dienst te Brugge. 
Dit heeft als implicatie dat je dit 
werkingsprincipe ook dient uit te 
leggen aan je partijen. Maar wat 
betekent transparantie dan precies? 

Wat is transparantie? 

Artikel 9 van de deontologische 
code omschrijft transparantie als 
volgt:  

“De bemiddelaar moet volledig 
transparant zijn over de opzet van 
de bemiddeling, de mogelijkheden 
en beperkingen ervan en zijn op-
dracht daarbinnen. Hij is eerlijk over 
zijn kennis en kunde inzake deelas-
pecten die zich in de loop van een 

bemiddeling kunnen aandienen. Bij 
eventuele vergissingen of verkeerde 
inschattingen, bespreekt hij dit met 
de betrokken partij.” 

Bekijken we hoe de diensten trans-
parantie omschrijven dan valt op 
dat dit soms meer omvat dan trans-
parant zijn over het eigen functione-
ren als bemiddelaar. Op de website 
van Cohesie staat dit te lezen:   

“De bemiddelaar verduidelijkt aan 
de direct betrokken partijen zijn rol, 
zijn mogelijkheden en beperkthe-
den, het doel en de grenzen van het 
bemiddelingsaanbod. Hij houdt op 
geen enkel moment informatie ach-
ter.”  

Ook binnen mijn eigen dienst wordt 
transparantie vaak gezien als: niets 
achterhouden. We gebruiken dan 
transparantie als een synoniem 
voor open en eerlijke communica-
tie. In gesprekken die ik met mijn 
partijen heb, leg ik het soms op die 
manier uit. “Ik vertel je alles wat ik 
weet. Wat ik daar hoor kom ik aan 
jou vertellen en omgekeerd. Tenzij 
iemand mij zegt dat die of die info 
vertrouwelijk is”. Maar bij het schrij-

Reflectiestuk over 
transparantie en macht 

Antje SEGERS¹ 

¹  Antje Segers werkt als herstelbemiddelaar bij BAAB te Brugge.  Zij is ook redactielid van ‘de nieuwsbrief’.   Zij schrijft deze bijdrage 

uit eigen naam.   
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ven van dit artikel merk ik dat dit 
een flagrante leugen is.  

Als ik een uur lang met een slacht-
offer heb gesproken, kan ik onmo-
gelijk alles aan de andere partij 
gaan overbrengen. Ik ben geen 
bandopnemer. Ik interpreteer, fil-
ter, scheid soms  hoofd- en bijzaak. 
Meer zelfs, ik scheid soms wat voor 
mij hoofd- en bijzaak is. Na het ge-
sprek bevraag ik soms aan de partij 
wat ik aan de andere mag vertellen. 
De partij zelf filtert ook en probeert 
samen te vatten wat belangrijk is. 
Een verhaal van een uur wordt ge-
reduceerd tot vijf zaken die ze be-
langrijk vinden. Items waarop ze 
een antwoord willen of standpun-
ten die ze via mij willen overbren-
gen aan de andere.  

Wat is eerlijk en open communice-
ren? 

Maar wat is dat dan: open commu-
nicatie? En bestaat dit eigenlijk wel? 
Vertellen we echt alles aan de ande-
re partij? Of selecteren we wat wij 
als bemiddelaar belangrijk vinden? 
Filteren we soms zaken omdat ze 
meer ‘bruikbaar’ lijken in het kader 

van de bemiddeling of een con-
structieve communicatie belemme-
ren of net bevorderen?  

Ik wil in dit artikel kritisch zijn. Mis-
schien vooral voor mijzelf. Ik wil een 
aantal vragen stellen zonder een 
antwoord nodig te hebben. Het zijn 
vragen die mij bezighouden en waar 
we misschien allemaal moeten over 
reflecteren. 

We beschikken als bemiddelaar 
over behoorlijk wat macht. We ver-
zorgen de communicatie tussen 
twee  of meerdere partijen en we 
weten allemaal dat je daarin heel 
wat strategieën kan hanteren. Om-
dat je door middel van ‘goede’ com-
municatie bepaalde doelen kan 
bereiken. In de sociale psychologie 
zijn verschillende experimenten 
gedaan naar de effecten van com-
municatie en de strategieën die je 
kan hanteren. Denk maar aan het 
recency effect: wat je als laatste 
hoort, onthoud je het best. We we-
ten bijvoorbeeld ook dat het geven 
van een  IK-boodschap minder be-
dreigend overkomt en daardoor 
meer beluisterd kan worden door 

de andere. Het hanteren en het 
inzicht hebben in wat goede com-
municatie-strategieën zijn, geeft je 
een bepaald voordeel en op een 
zekere manier ook macht. Want 
kennis is macht, nietwaar? 

Dit hoeft ook geen taboe te zijn of 
iets waar we bang van moeten wor-
den. Macht hoeft ook niet steeds 
uit te monden in machtsmisbruik of 
in iets anders negatiefs. Macht wil 
voor mij zeggen dat je invloed kan 
uitoefenen. Macht betekent niet 
dat we geslepen manipulators zijn. 
Maar wel dat we zowel bewust als 
onbewust de communicatie en dus 
ook relaties tussen onze partijen 
beïnvloeden. Dit laatste  is voor mij 
geen vraag maar een feit dat vast-
staat.  

Logisch toch? We nemen aan dat de 
communicatie tussen twee partijen 
naar aanleiding van een delict ge-
strand, vastgelopen of onbestaande 
is. Als bemiddelaar proberen we die 
communicatie (terug) op gang te 
brengen. Dit houdt in dat we als 
bemiddelaars over een aantal vaar-
digheden moeten beschikken om 
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die communicatie terug op gang te 
trekken. Om die te faciliteren. Al-
weer zo een woord. Waarom zeg-
gen we niet gewoon vergemakkelij-
ken of ondersteunen?   

What’s in a name, right? Heel veel 
eigenlijk. We willen enerzijds de taal 
van de mensen gebruiken in de be-
middeling. Hen als het ware de 
overeenkomst zelf laten schrijven. 
In hun eigen taal, met hun eigen 
woorden. En nu ga ik  even heel fel 
door de bocht… tot op het moment 
dat we denken dat wij het mooier, 
minder bedreigend of neutraler 
kunnen formuleren. Zodat de ande-
re partij het kan  horen. Het kan 
aannemen of bevatten. Want dit is 
uiteindelijk onze opdracht als be-
middelaar. Communicatie tussen 
dader en slachtoffer verzorgen. 
Bruggen bouwen tussen mensen. 
We staan tussen twee partijen met 
als enige wapen: communicatie. Ok, 
ik geef toe. Wapen is een ongeluk-
kig woord. Maar er gaat kracht uit 
van dat woord. En communicatie is 
een krachtig middel. Een machtig 
middel.  

 

Communicatieve vaardigheden 

In de cursus uit de opleiding ‘post 
graduaat bemiddeling’ staan een 
aantal vaardighe-
den opgesomd 
die ons als be-
middelaars in 
staat kunnen 
stellen om com-
municatie te be-
vorderen. Het 
gaat onder ande-
re over herkade-
ren en parafrase-
ren.   

“Bij het 
parafraseren, en 
dit is dan ook het 
verschil met het 
samenvatten, ligt 
de focus op: het 
zoeken naar an-
dere bewoordin-
gen om wat er gezegd is uit te kla-
ren, te omschrijven, het harde ervan 
te neutraliseren, het tactvoller, 
meer beluisterbaar te maken.” 

“Herkaderen heeft de be-

doeling, duidelijk, de hele manier 
van aanbrengen van een onder-
werp, beleving, ..., van een betrok-
ken partij te veranderen. De bemid-
delaar beoogt de funderingen, die 
schuilgaan achter de standpunten 
van de partijen, uit te diepen” 

Deze vaardigheden hebben ook zijn 
nut. Als iemand verbaal naar mij 
uithaalt, zie ik twee opties: dicht-
klappen of aanvallen. Wie mij een 
beetje kent, weet goed genoeg wel-
ke optie ik verkies.  Ook daders en 
slachtoffers reageren op straffe uit-
spraken of verwijten van de andere 
kant. De communicatie kan stilval-
len en/of de polarisering wordt ver-
sterkt. Als bemiddelaars worden we 
soms als communicatie - experts 
gezien. We gaan op zoek naar ge-
meenschappelijkheden tussen men-
sen en proberen op basis daarvan 
iets constructiefs te bereiken. We 
vinden constructieve communicatie 
ook nodig en zinvol. Maar sommige 
mensen kunnen dit niet of hebben 
niet geleerd hoe ze op een goede  
en constructieve manier met elkaar 
kunnen praten. Daarom ondersteu-
nen of helpen we mensen hierin. 
Door te gaan parafraseren, te her-
kaderen, verduidelijking te zoeken 
en  onderliggende funderingen ach-
ter hun standpunten te gaan zoe-

ken. We zijn geen doorgeefluik van 
boodschappen, geen bandrecor-
ders. Dit betekent dat we niet altijd 
met de woorden van de mensen 
werken of kunnen werken. Daar zit 

voor mij soms wat spanning op. Ben 
ik 100% eerlijk en open als ik een 
‘herkaderde’ boodschap overbreng? 
Uiteindelijk komt alles van de partij-
en zelf. Ik leg ze de woorden niet in  
de mond maar door de vragen die ik 
stel komen er soms andere bood-
schappen dan bij aanvang van het 
gesprek. Vertel ik dan aan de ande-
re partij dat het gesprek begon met: 
“ ’t Is weer nen vreemden zeker?” 
of zoem ik in op wat er wel aan con-
structieve boodschappen op tafel 
lag? Wat de bezorgdheden van de 
andere kant waren?  

Transparant zijn betekent niet dat je 
alles letterlijk moet gaan overbren-
gen. Het gaat er om dat je aan je 
partijen uitlegt wat je wel en niet 
kan doen als bemiddelaar. Dat je 
communicatie op gang probeert te 
brengen en dat je daarom in ge-
sprek gaat met elke partij om te 
horen of er wel constructieve com-
municatie mogelijk is. Misschien 
betekent het ook dat je ook eerlijk 
en open moet zijn over die beper-
king. Dat je geen bandrecorder 
bent. Dat er altijd informatie verlo-
ren gaat of gefilterd wordt maar 
altijd in functie van het bevorderen 
van de communicatie. Dit is mis-
schien de macht die we hebben als 
bemiddelaar. Wij kunnen misschien 
net iets beter inschatten, als buiten-
staander, wat communicatie con-
structief kan maken en wat de 
effecten daarvan zijn. Maar zonder 
de waarheid geweld aan te doen of 
zaken te gaan verbloemen. Zachte 
heelmeesters maken stinkende 
wonden.  

Een tijd geleden had ik een gesprek 
met een moeder van een slachtoffer 
waar ik de spanning tussen transpa-
rantie en constructieve communica-
tie op tafel had gelegd. De bemidde-
ling was al een tijdje aan de gang. 
Het slachtoffer wou een gesprek 
met de dader hebben. De moeder 
van het slachtoffer zag dit niet 
zitten maar steunde haar meerder-
jarige zoon. Er waren voorbereiden-
de gesprekken tussen beide ge-
weest en de datum lag vast. In een 
laatste huisbezoek voor het geplan-
de gezamenlijk gesprek vroeg ik aan 
de moeder hoe het met haar was. 
Ze zei toen het volgende: “Ik steun 
mijn zoon in wat hij wil doen maar 

 

Het blijft soms een evenwichtsoefening 

tussen transparant zijn en bruggen     

bouwen. Tussen honderd procent open 

en eerlijk communiceren en constructief 

communiceren. Voor mij althans.  Mis-

schien schuilt hierin ook de macht die je 

als bemiddelaar hebt.  
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je mag aan de moeder van de dader 
zeggen dat als haar zoon nog 1 vin-
ger naar de mijne uitsteekt, ik haar 
tegen de muur plak!” Ik vroeg haar 
hoe ze dacht dat de andere partij 
hier op ging reageren. Ze zei dat ze 
dat niet wist en dat het haar ook 
niets uitmaakte. Ik vroeg haar of ze 
dacht dat dit een effect ging hebben 
op het geplande gesprek tussen 
haar zoon en de dader. Ze dacht na 
en zei: “Misschien gaat dit geen 
goed doen aan de zaak he? Ik ben 
gewoon nog steeds kwaad.” Ik ant-
woordde dat ik haar initiële bood-
schap wel wou overbrengen omdat 
ik niet bepaal wat kan en niet kan 
maar dat ik vermoedde dat dit geen 
constructieve boodschap was. Het 
gegeven dat ze nog steeds kwaad 
was, daar kon ik mee aan de slag. Ze 
besloot dat het geen goed idee was 
om zo boodschappen te gaan over-
brengen. Ze vertelde dat ze door 
haar kwaadheid soms impulsief rea-
geerde en dat ze blij was dat ik haar 
wees op die uitspraak.  

Het blijft soms een evenwichtsoefe-
ning tussen transparant zijn en 
bruggen bouwen. Tussen honderd 
procent open en eerlijk communice-
ren en constructief communiceren. 
Voor mij althans.  Misschien schuilt 
hierin ook de macht die je als be-
middelaar hebt. Dat je kan kiezen 
welke ‘communicatiestrategie’ je 
hanteert. Vertel je het met de 
woorden van je partij of kies je voor 
de herkaderde versie? Formuleer je 
bepaalde zaken wat neutraler zodat 
de andere het kan beluisteren? En 
zeg je dan tegen de partij dat de 
‘originele’ versie iets minder genu-
anceerd was?  Breng je de moeilijke 
boodschap op het einde of aan het 

begin van het gesprek? 

Veel vragen, weinig antwoorden 
maar misschien iets om verder over 
na te denken. Of op zijn minst be-
wust van te zijn. 
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Max Weber definieert macht als een 
kans, de kans dat een individu of 
een groep binnen een sociale ver-
houding zijn wil kan doorzetten. 
Geweld omschrijft hij als het met 
opzet schade toebrengen aan ande-
ren. Aangezien de link tussen macht 
en geweld nooit ver zoek is, hangen 
beide begrippen voor mij een stuk 
samen. Macht kunnen herkennen, 
bespreken en counteren is bij uit-
stek één van de taken van een be-
middelaar, wat betekent dat de be-
middelaar door zijn of haar tussen-
komsten de positie meerdere-
mindere brengt naar een positie van 
gelijkwaardigheid. De meeste be-
middelingsmodellen hanteren hier-
toe het G-model, van geweld naar 
geweldloosheid. Dat behelst dat er 
steeds drie stappen worden gezet: 
allereerst de positieve bevestiging 
van de partijen, vervolgens het op-
gang brengen van de communicatie 

en nadien het creatief zoeken naar 
een voor ieder aanvaardbare con-
sensus. Passen we het begrip macht 
toe binnen de communicatietheorie 
dan spreken we van macht van zo-
dra iemand verglijdt naar het meer 
recht hebben op, het denken meer 
recht te hebben op iets en dit vanuit 
een persoonlijk gevoel van recht-
vaardigheid. Macht wordt uitgeoe-
fend wanneer iemand de bedoeling 
heeft om zijn machtspositie te ge-
bruiken. Het is de taak van de be-
middelaar om mensen te laten den-
ken in termen van samenwerking en 
niet in termen van macht.³ 

Tot zover de theorie, maar het 
wordt pas moeilijk als je met men-
sen van vlees en bloed en concrete 
situaties dient te werken, daarom 
vier casusvoorbeelden. 

 

An is een 58 jarige grootmoeder die 
systematisch winkeldiefstallen 
pleegde in de plaatselijke kledings-
winkel. Zij stal regelmatig merkkle-
ding om deze nadien aan haar klein-
kinderen te bezorgen. Zij komt op 
eigen initiatief naar de bemidde-
lingsgesprekken, al vlug staan 
schuld en schaamte centraal. An is 
bereid alles te doen om haar fout 
recht te zetten. Als het thema scha-
devergoeding ter sprake komt, blijkt 
dat de schade-ëis van het slacht-
offer onredelijk hoog is en niet in 
verhouding staat met de gepleegde 
feiten. Toch wil An vergoeden en de 
geëiste som betalen… 
 
Erik zit in de gevangenis wegens het 
plegen van zedenfeiten op zijn stief-
dochter. Hij heeft een bemiddeling 
aangevraagd omdat hij zijn fout wil 
rechtzetten, hij wenst verantwoor-
delijkheid te nemen voor zijn daden 

Macht, geweld en         
bemiddeling:       

Valt het te rijmen?¹   
Evelyn GOEMAN² 

¹ Dit artikel is gebaseerd op praktijkervaring, enige gelijkenis met een werkelijke situatie berust louter op toeval. Alle eigennamen zijn 

fictief.  

² Evelyn Goeman (Suggnomè) werkt als slachtoffer-dader bemiddelaar te Oudenaarde.   

³ F. De Meyer m.m.w  B. Gayse,  Bemiddeling in familiezaken, Burgerlijke zaken, Handels en Sociale zaken. Roularta (2008), p 35-60.  

Er werd mij gevraagd om een reflectie neer te schrijven vanuit mijn bemiddelingspraktijk rond het thema macht. Ik koos 
ervoor om te werken met drie kernvragen: kom ik macht tegen in de bemiddelingspraktijk, bij wie en hoe ga ik daar als be-
middelaar mee om? Bij aanvang van dit artikel vindt u, lezer, een korte begripsdefiniëring, nadien vier casusvoorbeelden en 
vervolgens een aantal tools om machtsuitoefening te counteren binnen een slachtoffer-dader bemiddeling. 
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 en hoopt bij zijn vrijlating terug naar huis te kunnen gaan. 
Tijdens het gezamenlijk gesprek begint Erik de feiten te 
minimaliseren. Bovendien vindt hij dat hij als vader nog 
steeds recht heeft om zich uit te spreken over de handel 
en wandel van zijn dochter. Hij vindt het niet kunnen dat 
zijn dochter ’s nachts niet naar huis komt en bij haar 
vriendje blijft slapen… 
 
Marc overleed ten gevolge van slagen en verwondingen 
tijdens het verjaardagsfeest van zijn zus. De dader is de 
man van zijn bloedeigen dochter. Zes maanden later vindt 
een bemiddelingsgesprek plaats tussen beide betrokken 
families. De mama van de dader start het gesprek en zegt 
dat haar zoon deze situatie helemaal niet gewild heeft; 
dat de bedoeling en het effect mijlen ver uit elkaar liggen. 
Bovendien geeft ze slechts minimaal erkenning voor het 
verlies van haar schoondochter. Het is nu welletjes ge-
weest, er moet gewerkt worden om de zaken draaiende 
te houden in de familiezaak. Ook de schoondochter is 
hierin actief… 
 
Elke is slachtoffer van verkrachting. Zij heeft een bemid-
deling aangevraagd met haar dader. Vandaag gaat ze naar 
de gevangenis om hem in de ogen te kunnen kijken. Tij-
dens de feiten was ze alle controle kwijt, vandaag gaat 
het anders zijn! Ze wil haar dader tonen dat zij de baas is, 
het enige waardige wat Filip kan doen is incasseren en 
zwijgen tijdens het bemiddelingsgesprek… 
 

In bovengenoemde casussen is steeds sprake van machts-
uitoefening, in voorbeelden één en vier is het steeds het 
slachtoffer dat aan machtsuitoefening doet binnen de 
bemiddelingscontext en dit door het vragen van een on-
redelijke schade-eis of door te eisen dat de dader er het 
zwijgen toe doet in het bemiddelingsgesprek. Wat casus 
twee en drie betreft is het de dader die in de positie van 
de meerdere gaat staan. Hoe ga je hier als bemiddelaar 
mee om? Allereerst door het te zien en te benoemen, 
door de zaken bespreekbaar te maken en de context te 
verruimen. Zo schep je een klimaat waar partijen gehoord 
kunnen worden. De bemiddelingssetting is in die zin een 
vrije ruimte waar bekommernissen van partijen zichtbaar 
worden gemaakt en waarmee men nadien aan de slag 
kan.  

Verder dien je veiligheid te creëren door de setting te 
verbreden. In de casus van Elke werd een cirkelgesprek 
aangeboden waarbij enkele steunfiguren konden aanslui-
ten. Voor de dader kwam zijn zus mee deelnemen aan het 
gesprek en voor Elke een slachtofferhulpverlener, daar-
naast maakte een dame van de psychosociale dienst,   
werkzaam in gevangenis, deel uit van de cirkel; het geheel  
werd begeleid door twee bemiddelaars. Er werd gewerkt 
met een strak scenario: een algemene voorstellingsronde 
en nadien drie themavragen waarbij iedereen de kans had 
om zijn verhaal te doen. Voorbeeld van zo’n vraag is: hoe 
zie je de toekomst? Door deze themavragen af te wisse-
len met de individuele vragen van het slachtoffer, kwa-
men we tegemoet aan ieders bekommernis. Elke kreeg de 
kans om haar kwaadheid en boosheid te uiten, macht 
terug te nemen en Filip kreeg de kans om zijn spijt uit te 

drukken en te vertellen hoe hij de toekomst en zijn reclas-
sering ziet. 

Het betrekken van steunbronnen is één ding maar daar-
naast is het van belang aandacht te hebben voor veer-
kracht en weerstand bij de slachtoffers. Slachtoffers wil-
len gehoord worden, zo wilde de schoondochter in de 
casus van Marc kunnen vertellen wat het voor haar bete-
kende om financieel afhankelijk te zijn van haar schoon-
ouders, na de feiten. Door dit thema in te brengen tijdens 
het bemiddelingsgesprek werd erkenning geboden voor 
haar slachtofferschap. Erkenning die zo noodzakelijk is om 
verder te kunnen in het leven. Deze erkenning kwam in 

eerste instantie van de bemiddelaars maar werd in de 
loop van het gesprek ook opgepikt door de schoonfamilie. 
Hierdoor kwam het gesprek en nadien ook het toekomst-
perspectief van alle partijen in balans. 

Daarnaast wordt het counteren van machtsuitoefening 
binnen de bemiddelingscontext grotendeels bewaakt 
door het belangrijkste criterium waaraan onze dossiers 

                                                                                © ZAK - www.demorgen.be  
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 dienen te voldoen, namelijk er dient sprake te zijn van 
een bekentenis. Daders dienen verantwoordelijkheid op 
te nemen voor de feiten die zij pleegden. Zo kan de mini-
maliserende vader, uit de tweede casus geappelleerd 
worden op zijn bekentenis en op de gevolgen van zijn 
daden. De normen en waarden van de maatschappij en 
ons rechtsstelsel krijgen op deze manier een plaats bin-
nen het bemiddelingsgebeuren. De bemiddeling is dan 
ook geen setting die enkel werkt met de individuele ge-
schiedenis en beleving van mensen maar waarin ook de 
maatschappij een plaats krijgt. Spiegelen en confronteren 
zijn taken die de bemiddelaar in zijn valies heeft zitten om 
machtsuitoefening te counteren binnen het gesprek. Zo 
kan ook de macht van het rechtssysteem worden binnen 
gebracht.  

Onze werkingsprincipes: de vertrouwelijkheid, de neutra-
liteit en de vrijwilligheid zijn eveneens handvaten voor de 
bemiddelaar. Vooral de vrijwilligheid countert macht en 
machtsuitoefening. Van zodra een partij enige vorm van 
druk ervaart is hij of zij vrij om uit de bemiddeling te stap-
pen. Vrijheid brengt gelijkheid. Wat voor de een geldt, 
geldt ook voor de ander. Zo kunnen slachtoffer en dader 
elk beslissen niet deel te nemen aan de bemiddeling of 
om de bemiddeling stop te zetten. 

Last but not least wil ik humor centraal stellen. Humor is 
een overlevingsmechanisme en kan spanning uit de 
ruimte halen. Grappen en grollen maken, hoort bij het 
leven en kan ervoor zorgen dat het communicatieproces 
goed loopt. Zo zorg je voor verbinding! 

© Erik Claes 
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Er is mij gevraagd iets te schrijven 
over de macht van het systeem en 
de macht van het mandaat. Ik werd 
evenzeer verrast als geboeid door 
deze vraag en besloot de uitdaging 
aan te gaan. Sinds 1999 ben ik als 
justitieassistente werkzaam op de 
dienst bemiddeling in strafzaken in 
het justitiehuis van Oudenaarde. 
Mijn tekst werd voornamelijk geïn-
spireerd door eigen ervaringen van-
uit de dagdagelijkse praktijk. 

 

Ons mandaat als justitieassistent BIS 
omhelst zowel het herstelgericht als 
het recidive beperkend werken in 
strafdossiers. Het is de kernop-
dracht van de procedure BIS om 
beide luiken te combineren tot één 
geheel. Het is een boeiend samen-
spel van 2 domeinen, waar lang niet 
iedereen van overtuigd is dat deze 
samenhoren. Toch leerde de erva-
ring mij dat juist in de tango van 
beide aspecten de macht en kracht 
van het systeem zit die in vele dos-
siers tot bepaalde resultaten heeft 
geleid.  

 

“De justitieassistent als choreo-
graaf van de tango” 

Plegers komen vaak in de proble-
men, juist omwille van hun ego-
gerichtheid. Het lijkt mij dan ook 

utopisch te denken dat zij enkel 
vanuit pure en zuivere intenties 
bereid zouden zijn om te bemidde-
len, in welke context of systeem dan 
ook. Dat er vaak als vertrekpunt een 
externe motivatie aanwezig is lijkt 
logisch. Het is inherent aan de mens 
om zich bij vele dingen af te vragen: 
“wat hangt er voor mij aan vast, wat 
heb ik hiermee te winnen”. Dat er 
binnen de procedure BIS niet vanuit 
een volkomen vrijwilligheid ver-
trokken en bemiddeld wordt hoeft 
als dusdanig niet noodzakelijk als 
negatief beschouwd te worden. De 
kunst zit er eerder in, denk ik, om 
tijdens het proces de externe moti-
vatie om te buigen naar een interne 
motivatie en de dader zo dichter bij 
het slachtoffer te brengen vanuit de 
‘juiste’ intenties. Voor de omzetting 
van de motivatie is het luik recidive 
beperkend werken onontbeerlijk, zo 
leerde de ervaring mij. De macht 
van het systeem binnen de proce-
dure BIS lijkt mij vooral gestoeld op 
het unieke mandaat waarmee wij 
als justitieassistent werken, met 
name het combineren van het wer-
ken rond de feiten en het op gang 
brengen van een communicatie 
tussen partijen. Als iemand feiten 
pleegt maakt hij meestal een con-
creet slachtoffer met beider omge-
ving als nevenslachtoffers, maar 
maakt hij evengoed de maatschap-
pij in verschillende opzichten tot 

slachtoffer. Waarom zou de maat-
schappij als slachtoffer dan niet 
betrokken mogen worden binnen 
een dader-slachtofferbemiddeling? 
Waarom zou de maatschappij als 
slachtoffer dan de vraag niet mogen 
stellen om zijn daden deftig te bekij-
ken en er via een maatregel aan te 
werken zodat de feiten zich niet 
meer zouden herhalen? Binnen ons 
mandaat als justitieassistent verte-
genwoordigen wij in opdracht van 
justitie een deel van de maatschap-
pij en krijgen bijgevolg het mandaat 
zowel een pleger als een slachtoffer 
aan te spreken op verantwoordelijk-
heden. Uiteindelijk bemiddelen we 
niet alleen tussen een dader en 
slachtoffer maar bemiddelen we 
eveneens tussen justitie en de par-
tijen zodat een dossier op een con-
structieve manier afgehandeld kan 
worden.  

 

Als justitieassistent BIS krijgen we 
van onze opdrachtgever het man-
daat om een pleger te confronteren 
met zijn feiten en hem aan te spre-
ken op zijn gedrag. Een handig in-
strument daartoe is een kopij van 
het strafdossier waarmee wij wer-
ken. Voor het slachtoffer alvast een 
geruststelling, want dan zal de ple-
ger zijn verhaal niet zo kunnen 
draaien als hij zelf zou willen. In de 
meeste systemen wordt er ver-

Procedure BIS:                              
een vurige tango... 

Stéphanie STEEN ¹  

¹  Stéphanie Steen werkt als justitieassistente Bemiddeling in Strafzaken (BIS) in het justitiehuis van Oudenaarde.   
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trokken en gewerkt met de verhalen van de partijen. Wij 
vertrekken vanuit de feiten, en dan de verhalen. Wij zoe-
ken niet naar de waarheid maar combineren het juridi-
sche (hier gaat het over dat ene moment waarop hij iets 
heeft gedaan wat in het strafwetboek staat) met het 
menselijke (wij willen begrijpen waarom hij op dat ene 
moment zo heeft gehandeld en willen luisteren naar de 
context waarin het is voorgevallen). Zo kunnen we samen 
zoeken naar wat nodig is om ervoor te zorgen dat hij 
geen gedrag meer stelt dat strafbaar is. Een deontolo-
gisch gedachtegoed van de justitieassistent (de feiten 
worden afgekeurd maar de mens erachter wordt geres-
pecteerd) wordt in de praktijk omgezet en we maken 
gebruik van een specifieke methodiek (we creëren een 
gezamenlijk doel) .  

 

“Van confrontatie naar herstel” 

Zelf maakte ik me de methodiek van het confronteren 
eigen en ga daarin soms heel ver. De ervaring leert mij 
dat confronteren laat zien wat anders verborgen zou blij-
ven en dat er op korte tijd tot de kern doorgedrongen 
kan worden. Ons mandaat maakt het mogelijk om deze 
methodiek te hanteren. Velen vragen zich af of confron-
terend werken geen agressie uitlokt, doch tot op heden 
stelde ik vast dat het niet het geval is. Als we zien dat we 
geflitst zijn verwachten we ons aan een boete. Pas als er 
geen boete komt raken we in verwarring. Als we iets fout 
hebben gedaan verwachten we ergens wel dat we erop 
aangesproken zullen worden. Als dat niet gebeurt voelen 
we op één of andere manier verwarring. Als mijn cliënten 
een brief ontvangen voor een eerste gesprek verwachten 
ook zij niet anders dan aangesproken te worden op hun 
feiten. Daar ligt binnen ons mandaat een grote kracht en 
kans. Binnen de hulpverlening ligt de klemtoon op begrij-
pen en begeleiden, bij justitie ligt de klemtoon op be-
straffen, bij de politie ligt de klemtoon op het vaststellen 
en verhoren. Ons gesprekslokaal is één van de weinige 
plaatsen waar een pleger echt te horen krijgt dat wat hij 
heeft gedaan niet kan, een plaats waar kan en mag ge-
confronteerd worden. Omdat een pleger ergens diep 
vanbinnen wel verwacht aangesproken te zullen worden 
op zijn gedrag geeft hij ons het mandaat. We krijgen niet 
alleen het mandaat van de opdrachtgever, we krijgen 
onbewust ook het mandaat van de justitiabele zelf. En 
dat maakt dat we heel ver kunnen gaan in wat we zeg-
gen. Vaak zeggen daders mij: “zo heeft nog nooit iemand 
tegen mij gesproken, jij hebt lef om dat tegen mij te dur-
ven zeggen, het was een koude douche die is blijven han-
gen,…”  Hoe contradictorisch ook, de confrontatie durven 
aangaan creëert wederzijds respect en vertrouwen, een 
basis om in de diepte te kunnen werken. Eens voorbij de 
confrontatie komen we op het punt waar de pleger zich-
zelf laat zien zoals hij is. Vanuit deze kwetsbaarheid kan 
een pleger zijn slachtoffer beter begrijpen, kunnen we de 
’juiste’ maatregel voorstellen en gericht doorverwijzen. 
We vertrekken dan niet langer vanuit ‘de feiten’ maar 
vanuit de mens daarachter die handelde uit allerlei emo-
ties waar hij geen weg mee kon. Als een slachtoffer in een 
gezamenlijk gesprek dan het ware gezicht van de dader 

zelf kan zien of als wij het beeld van de mens achter de 
feiten kunnen binnenbrengen wordt er waarlijk begrip bij 
het slachtoffer gecreëerd. Hiermee wil ik aantonen dat 
uit ervaring blijkt dat ook vanuit een eerder ‘gedwongen 
kader’ een dader en slachtoffer tot een echte ontmoeting 
kunnen komen vanuit een wederzijds begrip. En ligt net 
daar niet de basis voor herstel?  

 

“Slachtoffers als evenwaardige partij” 

De ‘repressieve’ slachtoffers die staan te roepen dat de 
dader gestraft moet worden en voor de rechtbank moet 
verschijnen vormen de minderheid. Veel slachtoffers zien 
het belang van een alternatieve afhandeling en staan 
positief tegenover het concept van de procedure BIS. Of 
velen herzien hun repressieve mening eens ze horen hoe 
de procedure werkt. Ik vermoed dat de meeste slacht-
offers positief tegenover de procedure staan omdat er in 
vele opzichten tegemoet gekomen kan worden aan hun 
vragen. Wat mij opvalt is dat veel slachtoffers in wezen 
dezelfde vragen stellen. Ik zet de kern van wat voor hen 
belangrijk is even op een rij. “De dader hoeft niet gestraft 
te worden en hoeft voor mij niet voor de rechtbank te 
verschijnen. Ik wil wel dat hij een signaal krijgt dat wat hij 
deed niet kon en dat hij met zijn daden en de gevolgen 
daarvan geconfronteerd wordt. Ik wil dat hij op één of 
andere manier aan zijn problemen werkt zodat er geen 
nieuwe slachtoffers gemaakt worden. Ik vind het belang-
rijk dat het niet opnieuw gebeurt. Ten gevolge van de 
feiten leed ik schade en ik wens dat deze op één of ande-
re manier door de dader vergoed wordt.” Verder merk ik 
dat de meeste slachtoffers met dezelfde angsten zitten, 
zeker in partnergewelddossiers. De kern van hun angsten 
zet ik evengoed op een rij. “Hij kan het zo goed uitleggen 
en is charmant (onderliggende angst dat hij zich er weer 
uitpraat en verhaal van slachtoffer niet serieus genomen 
wordt). Hij zal zeggen dat het allemaal mijn fout is en ik 
alles heb uitgelokt. Ik krijg hem niet in begeleiding, waar-
om zou het hier dan wel lukken. Hij verwijt mij dat ik 

De macht van het systeem binnen de 

procedure BIS lijkt mij vooral gestoeld 

op het unieke mandaat waarmee wij als 

justitieassistent werken, met name het 

combineren van het werken rond de    

feiten en het op gang brengen van een 

communicatie tussen partijen.  
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klacht heb neergelegd en dat het 
mijn schuld is dat hij nu naar justitie 
moet komen. Hij zal het hier mooi 
uitleggen maar thuis zal er niets 
veranderen.” 

 

Vanuit ons mandaat kunnen we 
zowel met de vragen als met de 
angsten aan de slag. De goede lezer 
zal merken dat uit wat ik boven-
gaand schreef, de procedure BIS 
inspeelt op de meeste vragen van 
de slachtoffers. Geen rechtszaak, de 
dader wordt in de BIS-gesprekken 
inderdaad geconfronteerd met zijn 
daden en krijgt een duidelijk signaal 
(niet alleen door de justitieassistent 
maar ook van de Procureur des Ko-
nings zelf tijdens de bemiddelings-
zitting). Via het voorstellen van een 
maatregel kan er gewerkt worden 
aan de problemen zodat nieuwe 
feiten vermeden kunnen worden en 
binnen het luik bemiddeling wordt 
gepoogd de schade te regelen waar-
bij de opvolging ervan ook gegaran-
deerd wordt. De macht van het sys-
teem zit er volgens mij ook in dat 
het mandaat voorziet dat één ge-
zicht al deze zaken opneemt en zo-
doende duidelijkheid brengt voor 
alle partijen.  

Wat de angsten van de slachtoffers 
betreft kan ik hen geruststellen dat 
ik in mijn confrontatie met de dader 
al deze thema’s meeneem en open-
lijk bespreekbaar maak. Dat wij ons 
niet zomaar laten inpakken door 
mooie woorden, dat ons vertrek-
punt nog steeds de feiten zijn. Toch 
geef ik hen ook mee dat wij geen 
wonderdienst zijn en onze tussen-
komst niet alle problemen zal oplos-
sen. Vanuit dat perspectief maak ik 
een sprong naar de verantwoorde-
lijkheden van het slachtoffer zelf. 

 

“Slachtoffers en verantwoordelijk-
heid” 

Zoals eerder aangehaald maakt ons 
mandaat als justitieassistent BIS het 
ook mogelijk om slachtoffers te con-
fronteren met hun aandeel en hen 
op hun verantwoordelijkheid te 
wijzen. Het staat los van de bemid-
deling tussen de partijen maar is 
wel van belang om slachtoffers te 
laten zien dat ze niet noodzakelijk 

slachtoffer hoeven te zijn of blijven. 
En dat ze medeverantwoordelijk zijn 
voor hun eigen welzijn en dat van 
de kinderen. Hier ligt opnieuw een 
kans en kracht van het systeem. Bij 
het confronteren van slachtoffers 
gaat het vooral om de vraagstellin-
gen. Voorbeelden van vragen bij 
partnergeweld zijn: Wat maakt jou 
tot slachtoffer? Wat maakt dat je dit 
al zolang toelaat? Waar haal je de 
kracht vandaan om dit vol te hou-
den? Wat maakt je geloof zo sterk 
dat het wel zal beteren? Van welk 
leven droom jij? Enz… 

Wijzen op eigen verantwoordelijk-
heden en eigen keuzerecht gaat 
gepaard met vraagstellingen en 
poneren van feiten. Eigenlijk dezelf-
de vragen en feiten als bij een da-
der, alleen op een andere manier 
gebracht. Een voorbeeld hiervan is: 
hoe wil je dat je dochter later in 
relaties staat? Wat wil je aan je kin-
deren meegeven? Wil je hen het-
zelfde laten meemaken als wat jij in 
je jeugd hebt meegemaakt? Want 
de realiteit is dat er een grote kans 
bestaat dat je dochter later zelf ge-
slagen zal worden, dat je kinderen 
leren dat geweld tussen volwasse-
nen normaal is en momenteel lijden 
je kinderen evenveel als jij waar-
schijnlijk vroeger. Door het durven 
aanspreken van  slachtoffers wordt 
ook hier een wederzijds respect en 
vertrouwen opgebouwd en ze krij-
gen iets mee om over na te denken. 
Wij zeggen hen niet dat ze weg 
moeten bij hun partner. Wij geven 
mee dat het niet uitmaakt welke 
richting ze uit willen, zolang ze voor 
zichzelf maar weten en begrijpen 
waarom ze de keuze maken om te 
blijven of om weg te gaan.  

 

“ ‘bis’ voor de procedure BIS ” 

Als de procedure BIS ten goede 
wordt gebruikt kan het een krachtig 
instrument zijn om recidive te ver-
mijden en tot werkelijk herstel tus-
sen partijen te komen. Ik pleit dan 
ook: laat de twee domeinen de tan-
go verder dansen… 

 

“Waar het vuur hevig brandt, krij-
gen zelfs de meest ongelovigen en 
sceptici het warm.” Binnen welk 

systeem of onder welk mandaat we 
ook werken, zolang we het “met 
bezieling en vuur” doen zullen resul-
taten geboekt worden. En dat, dat is 
de macht en kracht van het indivi-
du. 
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Altijd en overal... 
De titel verwijst enerzijds naar hoe macht kan spelen in 
de maatschappij en invloed heeft op de samenhang tus-
sen de mensen (de cohesie). Anderzijds 
verwijst de titel naar de vraag of macht 
invloed heeft op de werking van de be-
middelingsdienst COHEsie². Misschien zijn 
deze twee vragen simpel te beantwoor-
den? De redactieraad, vertegenwoordigd 
door Alice en Lenny, ging zelf op onder-
zoek uit.  
 
In het inleidend stuk van Dhr. Meuleman zagen we dat 
macht geen marginaal fenomeen is. Het speelt zich af 
binnen het individu, tussen mensen, binnen een maat-
schappij. Macht heeft dus invloed op hoe wij ons ten op-
zichte van elkaar positioneren/opstellen. Is die macht ook 
aanwezig binnen een bemiddelingscontext, speelt zich 
daar een macht af die eigen is aan het systeem, wordt 
macht gecreëerd door de bemiddelaar of nemen de par-
tijen de controle over?  
 
Meer concreet in deze tekst stellen we ons de vraag of 
‘Het Systeem’ van waaruit de bemiddeling vertrekt, een 
invloed heeft op de bemiddeling. Het feit dat je in zittings-
dossiers werkt of in sepotdossiers, beïnvloedt dat je be-
middeling? Het feit dat je vanuit justitie een aanbod doet, 

of vanuit een onafhankelijke dienst, maakt dat een ver-
schil in het soort bemiddeling? 
 

Om een antwoord op die vragen te krijgen, gingen 
we te rade bij COHEsie, die onder andere bemid-
delen met minderjarige daders en hun slacht-
offers.  
 
Situering 
Binnen COHEsie kan men een onderscheid maken 
tussen 3 soorten dossiers die worden aangemeld: 

 Openstaand met kans op seponering (verder ge-
duid als sepot) 

 Rechtstreekse dagvaarding 

 Dagvaarding na vordering (na maatschappelijk 
onderzoek van de door sociale dienst voor gerech-
telijke jeugdbijstand)  

 
De bemiddelaars kunnen bij hun doorverwijzing van het 
parket zien over welk soort dossier het gaat. Wetende in 
welk ‘soort’ dossier je werkt, kan je aanpak als bemidde-
laar beïnvloeden.  
 
 
Macht in de openstaande dossiers 
In de dossiers waar mogelijks sprake is van seponering na 
een geslaagde bemiddeling, gaan de bemiddelaars dit ook 

Heeft macht invloed op 
de (werking van)           

COHEsie? 

Lenny NAERT en Alice DELVIGNE¹ 

¹  Lenny Naert en Alice Delvigne werken allebei voor Suggnomè vzw en zijn respectievelijk slachtoffer-dader bemiddelaar te Izegem 

en Oudenaarde.  Beiden zijn tevens redactielid van ‘de nieuwsbrief’.   

²  COHEsie organiseert in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk herstelgerichte en constructieve afhandelingen 

(gemeenschapsdienst, leerproject, herstelbemiddeling en hergo) voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit pleegden, dit 

op doorverwijzing van het parket of van de jeugdrechtbank. Kenmerkend voor deze afhandelingen is dat ze jongeren de mogelijkheid 

bieden hun verantwoordelijkheid op te nemen en dat ze werken aan herstel t.a.v. het slachtoffer en de maatschappij.  



 

19 

N
IE

U
W

S
B

R
IE

F
 -

  
N

°3
/1

3
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

zo in hun inleiding vermelden aan 
de cliënten. Vanuit hun principe van 
transparantie kiezen ze er zeer be-
wust voor om dit te doen. Hun erva-
ring leert hen namelijk dat een 
overeenkomst in een openstaand 
dossier in veel van de gevallen kan 
leiden tot een sepot. Maar! Hun 
ervaring leert ook dat er toch nog 
gedagvaard kan worden terwijl er 
wel degelijk een overeenkomst is, 
en ook dat zeggen ze erbij.  
 
Het kan dus dat het parket besluit 
te seponeren na een overeenkomst, 
maar een sepotgarantie, kunnen ze 
niet geven. Belangrijk hierbij is ook 
dat deze info meegegeven wordt 
aan het begin van de bemiddeling, 
en dat daar verder eigenlijk niet 
meer expliciet op terug gekomen 

wordt. Bemiddelaars gaan zeker 
niet proberen mensen te overtuigen 
om tot een overeenkomst te ko-
men, zelfs niet uit zorg voor de par-
tijen, ‘omdat dan de kans groot is 
dat er geseponeerd wordt en een 
overeenkomst dus in de cliënten 
hun voordeel kan spelen’. 
 
In deze dossiers kunnen we dus 
eigenlijk zeggen dat het systeem 
geen macht uitoefent op de bemid-
delaars van COHEsie. De kans op 
sepot gaat er niet voor zorgen dat 
zij  meer streven naar of werken in 
de richting van een overeenkomst.  
 
Het systeem kan uiteraard wel een 
invloed hebben op partijen, in de 
zin dat zij er zelf alles aan gaan doen 
om tot een overeenkomst te ko-

men, in de hoop op een sepot. Ech-
ter, het is net in deze dossiers dat 
de bemiddelaars zien dat er soms 
weinig tot actie wordt overgegaan: 
het kan lang duren vooraleer men 
met een schadebestek komt, de 
verzekering legt de boel lam, men-
sen schieten niet in actie,  …  
 
Als het systeem dan een macht uit-
oefent in deze dossiers, dan is het 
dus net dat er veel meer tijd geno-
men wordt dan in andere dossiers, 
en dat het net meer aan de partijen 
is om stappen te zetten. 
 
Een van de zaken waaraan men 
soms wél merkt dat het systeem 
van openstaande dossiers een be-
middeling kan beïnvloeden, enkel 
en alleen omwille van het feit dat 
het om een openstaand dossier 
gaat, is wanneer het slachtoffer niet 
wil meedoen aan een bemiddeling 
net omdat hij of zij de dader die 
kans op sepot niet wil gunnen. Dat 
gaat dan vooral om slachtoffers die 
nog heel kwaad of angstig zijn, en 
die absoluut willen dat de dader 
voor de rechtbank verschijnt. Het 
systeem geeft op die manier dus 
een slachtoffer mogelijk wat macht 
doordat die deelname aan een be-
middeling kan weigeren. Anderzijds 
is ook dit relatief, want alsnog kan 
het parket beslissen een dossier te 
seponeren, los van de wil van het 
slachtoffer.  
 
 
Macht van de zitting 
Werken in een dossier waarvan de 
zittingsdatum gekend is (zowel bij 
rechtstreekse dagvaarding dus, als 
bij de dagvaardingen na vordering), 
zorgt toch voor een andere aanpak. 
Wetende dat de zitting eraan komt, 
kan de intensiteit van de bemidde-
lingsgesprekken doen toenemen. 
Mensen kunnen er namelijk voor 
kiezen om tegen de zittingsdag iets 
op papier te zetten zodat men dit 
kan aangrijpen tijdens de zitting. In 
sommige gevallen kan er mits tijds-
druk een voorontwerp worden op-
gemaakt of kan men aan de rechter 
vragen om de zitting uit te stellen. 
Deze zaken oefenen toch een zeke-
re ‘macht’ uit op de partijen en de 
bemiddelaar. De bemiddelaars ge-
ven aan dat het comfortabeler wer-

© Erik Claes 
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ken is wanneer men geen zicht 
heeft op een datum. Het kunnen 
bemiddelen zonder deadline zorgt 
voor vrijheid, ruimte en het gemak-
kelijker kunnen toepassen van de 
werkingsprincipes. Met, zoals reeds 
eerder gezegd, het gevaar van niet 
in actie te schieten en eindeloos te 
moeten wachten als bemiddelaar.  
 
Maar bij deze zittingsdossiers kun-
nen we dus wel degelijk zeggen dat 
het systeem een macht uitoefent, 
zowel bij partijen als bij bemidde-
laars. Door de druk van de zittings-
datum die er aan komt, durft er al 
eens meer in de richting van ‘wat 
willen we nu op papier aan de 
rechtbank laten weten’ gewerkt te 
worden.  
 
Een manier om niet te veel in die 
valkuil te trappen, is door met de 
partijen een tussentijdse evaluatie 
te maken. In deze evaluatie zal de 
bemiddelaar moeten nagaan welke 
piste de partijen wensen te volgen. 
Kiest men voor een overeenkomst 
of vraagt men uitstel van de zitting.  
De vraag aan het slachtoffer welke 
piste hij/zij wil volgen, kan echter 
tot onbegrip leiden. “Dan komt mijn 
zaak eindelijk voor en dan vraagt 
men mij of ik ze wil uitstellen om de 
bemiddeling verder een kans te 
geven”.  
 
 
Macht van  het doel, de finaliteit 
van bemiddeling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via het ‘onderzoek Beke’ werd dui-
delijk dat de finaliteit van een be-
middeling vanuit verschillende posi-
ties (de individuele bemiddelaar, 
het team, HCA dienst, de doorver-
wijzers, de hulpverlening,...) anders 
wordt ingevuld.  
Op Vlaams niveau wordt momen-
teel, door het forum bemiddeling, 
een onderzoek gevoerd net over die 
finaliteit van bemiddeling, over dit 
thema zal u dus zeker nog horen.   
 
De bemiddelaars rond de tafel ver-
duidelijken dat het doel van de be-
middeling vooral door de partijen 
wordt bepaald. De bemiddelaars 
vinden het niet hun taak om morali-
serend te gaan optreden. Ze zijn 
geen partij in de bemiddeling maar 
brengen de stem van het slachtoffer 
over naar de andere partij. Ze zien 
zichzelf als procesbegeleider. Als 
hun eigen normen en waarden bot-
sen op die van de partij, kunnen ze 
dit ventileren aan collega’s of kun-
nen ze ervoor kiezen om dit te uiten 
via transparantie. De keuze is afhan-
kelijk van de partij, het dossier,...  
 
Er wordt opgemerkt dat er binnen 
de context van Bis of leerproject, 
waar men enkel met de dader 
werkt, mogelijks anders wordt op-
getreden. Daar kan men wel sterker 
gaan confronteren. De insteek/ het 
vertrekpunt van de gesprekken is 
anders. Hier wordt door de bemid-
delaars toch de macht van het sys-
teem herkend. Soms voelen de be-

middelaars ook wel ‘En ik wou dat ik 
het hem eens goed kon zeggen!’ bij 
onverschillige daders. Maar ze vin-
den het niet hun taak om dit luidop 
te zeggen tegen de dader. Zij moe-
ten als bemiddelaar niet bestraffen 
of berispen, zij zijn enkel de bood-
schap-overdragers. Zij kunnen als 
bemiddelaar wel Justitie binnen-
brengen, door te wijzen op de wet 
die overtreden is en door te zeggen 
dat het gedrag door de samenleving 
niet getolereerd wordt. Maar zij zijn 
Justitie niet, zij vertegenwoordigen 
Justitie niet en zij moeten dus niet 
gaan berispen.  
 
 
Macht altijd en overal 
In bovenstaande tekst werd meer-
maals aangegeven dat macht zich 
op verschillende momenten vanuit 
verschillende hoeken kan mengen 
in een bemiddeling. Of die macht 
een positieve of negatieve invloed 
op je heeft als bemiddelaar, op je 
bemiddelingsproces en op het resul-
taat is wellicht afhankelijk van de 
mate waarop je zicht hebt op de 
aanwezigheid ervan. Bewust wor-
den van de machtsmechanismen is 
dus een start! 

Of die macht een positieve of negatieve 

invloed op je heeft als bemiddelaar, op je 

bemiddelingsproces en op het resultaat 

is wellicht afhankelijk van de mate    

waarop je zicht hebt op de aanwezigheid 

ervan. Bewust worden van de        

machtsmechanismen is dus een start! 
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In deze tekst probeer ik mijn gevoel en ervaringen als 
hulpverlener binnen slachtofferhulp weer te geven. Ik 
spreek daarom ook vanuit mezelf niet vanuit de dienst 
slachtofferhulp. 

  

Als hulpverlener voel ik al geruime tijd onmacht die ge-
voed wordt door de vele verhalen van cliënten die ik da-
gelijks hoor. Ik denk dan in het bijzonder aan alle dossiers 
waarin ik gewerkt heb die geseponeerd zijn.  

Regelmatig moet ik aan cliënten uitleggen waarom hun 
dossier zonder gevolg geklasseerd werd, waarom de be-
wijzen niet voldoende waren, waarom wat ze meege-
maakt hebben niet als misdrijf wordt gezien, waarom de 
verdachte nog op vrije voeten is of waarom deze niet 
'gestraft' wordt. Veel waarom-vragen waar ook ik als 
hulpverlener soms geen antwoorden heb. Ik besef als 
hulpverlener het gevaar om me te verliezen in deze on-
macht en als het ware samen te vallen met  de gevoelens 
die bij 'het slachtoffer' leven. Ik vind het dan ook belang-
rijk om uit deze rol van machteloze toeschouwer te stap-
pen. 

Vooral wat misdrijven in de intrafamiliale sfeer betreft, 
vind ik vanuit mijn werksituatie dat justitie weinig passen-
de antwoorden heeft om slachtoffers de zorg, (h)
erkenning en veiligheid te bieden waar ze recht op heb-
ben. 

Als mensen vinden dat justitie niet eerlijk, consequent, 
rechtlijnig en correct is dan overheerst een gevoel van 
onrechtvaardigheid en onmacht. Het is dat gevoel van 
onmacht dat ik in mijn dagelijks werk zie terugkomen en 
dat ik samen met collega's en cliënten een plaats moet 
zien te geven. Ik wil me niet langer moeten beroepen op 

de zin: “Recht is niet rechtvaardig” Als burgers botsen op 
structurele hindernissen op parketniveau (moeilijk jar-
gon, sepotbeleid, gebrek aan communicatie, …) dan is het 
aan hulpverleners om hiermee aan de slag te gaan. 
“Justice must not only be done but also be seen to be 
done” 

Als we een herstelgerichte justitie willen, moeten we 
zowel dader als slachtoffer dan niet nog meer betrekken 
in de juridische procedure? Zou communicatie hier het 
sleutelwoord kunnen zijn? Zou de magistraat bijvoor-
beeld aan een slachtoffer van verkrachting kunnen uitleg-
gen dat hij het dossier seponeert omdat er geen bewijs is 
gevonden maar niet omdat hij het slachtoffer niet ge-
looft. Een goed geïnformeerde burger is een geëmanci-
peerde burger die weet wat zijn rechten en plichten zijn 
en ook weet wat hij van justitie mag verwachten. 

Als hulpverlener word ik moedeloos van de hoge sepone-
ringscijfers wat persoonsdelicten betreft. Moet de maat-
schappij en justitie in het bijzonder niet trachten om juist 
deze zaken, die zeer ontwrichtend zijn voor een samenle-
ving,  aan te pakken, te onderzoeken, te bemiddelen daar 
waar mogelijk en te vervolgen daar waar nodig? Is het 
gerecht nog geloofwaardig als 75 procent van het DNA in 
zedendossiers niet onderzocht wordt?  

Toen ik zes jaar geleden afstudeerde was ik zeer blij dat ik 
onmiddellijk bij slachtofferhulp aan de slag kon. Ik ging 
mensen zowel emotioneel als juridisch terug op pad hel-
pen. Heel eenvoudig dacht ik. Ik help mensen bij hun ver-
werking en justitie zorgt voor een rechtvaardige afhande-
ling.   

De realiteit is echter ontnuchterend. Gaandeweg zie ik 
dat het verwerkingsproces van slachtoffers vaak bemoei-

Macht en onmacht  

in de hulpverlening 
Natalie BUYS¹  

¹  Natalie Buys werkt als hulpverlener bij CAW Antwerpen.  
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lijkt wordt door justitie. Justitie is 
helemaal niet zo communicatief en 
participatief als ze zou moeten zijn. 

Hoe geraak je als hulpverlener uit 
deze onmacht? Hoe zorg je er als 
hulpverlener voor dat je niet mee 
slachtoffer wordt door steeds die 
verhalen van cliënten te horen? 
Misschien door af en toe op de bar-
ricade te gaan staan en door de 
gevoelens van onmacht uit te spre-
ken. Dit spreken kan zowel op 
teamniveau als ruimer op overleg-
platvormen met samenwerkings-
partners.  

Zo kwam dit thema ook ter sprake 
op de Stuurgroep Herstel Arrondis-
sement Antwerpen. Door dit thema 
op de agenda te plaatsen en hierin 
ook gehoord te worden, werd mijn 
onmacht een stukje omgezet in 
macht. De macht om te spreken en 
om samen te kunnen werken met 
partners i.p.v. enkel maar te berus-
ten in wat niet goed loopt.  

Ik kwam op deze stuurgroep ook te 
weten dat er een boek² bestaat 
rond systematisch signaleren in de 
eerstelijnszorg. Systematisch signa-
leren kan onmacht misschien om-
zetten in macht. Door blijvend te 
herhalen wat beter kan, kunnen 
veranderingen doorgedrukt wor-
den. 

Misschien moeten mensen die in 
het werkveld staan allemaal syste-
matisch beginnen signaleren. Als 
hulpverlener bevinden we ons in 
een bevoorrechte positie om te 
signaleren. We zitten aan de bron 
wat informatie betreft. Informatie 
over wat goed loopt en wat beter 
kan. In plaats van overspoeld te 
worden door deze informatie is het 
onze taak om ze te kanaliseren en 
contacten te leggen met partners 
die samen kunnen en willen werken 
om verandering ten goede mogelijk 
te maken. Zo wordt onmacht omge-
zet in werkbare doelstellingen. Be-
haalde doelstellingen kunnen suc-
cesverhalen worden en moed geven 
om dit werk te blijven doen.   

Zo wordt wat krom getrokken was 
misschien wat rechter. Recht wat 
meer rechtvaardig.  

²  Margot Scholte, M.; Felten, H. & Sprinkhuizen, A. (2013). OPGELET! Systematisch signaleren in maatschappelijke onderteuning en 

eerstelijnszorg. Bussum: Coutinho.  

“Justice must not only be 

done but also be seen to 

be done” 
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Forum Herstelbemiddeling          
Minderjarigen 

Michaël Bouchez 

 

Afwezig overleg en een verande-
rend bemiddelingslandschap 

Vanaf 2009 nam het toenmalige 
OSBJ, nu Steunpunt Jeugdhulp, niet 
langer de taak op zich om overleg 
tussen de bemiddelingsdiensten 
minderjarigen te organiseren. Het 
wegvallen van dat overleg en het 
onderbrengen van de diensten in de 
HCA-structuur zorgde er voor dat 
bemiddelingsdiensten minder van 
elkaar wisten waar ze mee bezig 
waren en geen dialoog meer had-
den omtrent hun praktijk- en struc-
tureel werk. Ook de beslissingen die 
ze namen inzake de nieuwe ontwik-
kelingen binnen het domein van de 
jeugdzorg, de visiebepaling omtrent 
buitengerechtelijk bemiddelen, 
‘herstelgericht werken binnen voor-
zieningen’ en andere thema’s ge-
beurde (gebeurt) vooral binnen de 
bemiddelingsdiensten zonder een 
debat tussen de diensten. 

Uit een rondvraag bij de bemidde-
lingsdiensten bleek er interesse in 
een hernieuwd overleg. De voor-
waarden waren dat er geen overlap 
zou zijn met bestaande overleg-
structuren én dat het een prakti-
sche relevantie zou hebben.  

Werkgroep Verbetertrajecten 

Van einde 2009 tot begin 2011 vol-
voerde het onderzoeksbureau Beke 
in opdracht van het agentschap 
Jongerenwelzijn een onderzoek 
naar de praktijk van herstelbemid-
deling bij minderjarige daders en 

hun slachtoffers in Vlaanderen 
(http://www.beke.nl/doc/2012/
De_schade_hersteld.pdf). Naar aan-
leiding van de resultaten van het 
onderzoek en de aanbevelingen die 
werden geformuleerd door het 
agentschap Jongerenwelzijn, werd 
door het coördinatorenoverleg van 
de HCA-diensten de Werkgroep 
Verbetertrajecten in het leven ge-
roepen. Deze werkgroep kreeg een 
jaar het mandaat om te werken aan 
concrete aanbevelingen ter aanpas-
sing van de regelgeving, aan de ver-
slaggeving naar de verwijzers en 
aan de aanbodbrief. 

De Werkgroep bevroeg bij de dien-
sten ook de prioriteit van te behan-
delen thema’s. Over de ganse lijn 
bleken de diensten in de eerste 
plaats wakker te liggen van de fina-
liteit van herstelbemiddeling, om-
dat de interpretatie van de doelstel-
ling heel veel van hun keuzes be-
paalt.  

Forum Herstelbemiddeling Minder-
jarigen 

Het einde van de Werkgroep Verbe-
tertrajecten en de nood aan overleg 
resulteerden dit jaar in de oprich-
ting van het Forum Herstelbemid-
deling Minderjarigen. Met één ver-
tegenwoordiger van elke bemidde-
lingsdienst en onder het voorzitter-
schap van Erik Claes (Docent Sociaal 
Werk, HUB) komt het vier keer per 
jaar samen. Het Forum stelt zich het 
eerste jaar tot doel de diensten te 
laten reflecteren over de eerder 
genoemde finaliteit van bemidde-
ling. Om aan de praktische relevan-
tie te voldoen werd er voor gekozen 
hierover een casus uit te werken die 
zal worden voorgelegd aan de indi-

viduele bemiddelaars, de teams én 
de coördinatoren. Aan de hand van 
deze bevraging zal het Forum ge-
meenschappelijkheden en verschil-
len op deze drie niveaus in kaart 
brengen met het oog op het uit-
zetten van een gemeenschappelijk 
speelveld. Het Forum hoopt zo de 
diensten op elkaar te kunnen af-
stemmen waar mogelijk en nodig.   

Op het einde van het werkjaar is 
een presentatie van de resultaten 
gepland. In de toekomst zal het 
Forum stelselmatig verder de the-
ma’s aanpakken die uit de aanbeve-
lingen en de prioriteitenbevraging 
voortkomen alsook de visie op fina-
liteit in kaart te brengen bij verwij-
zers en bij het beleid. Ook zal het 
Forum op termijn een adviesfunctie 
vervullen t.a.v. het coördinatoren-
overleg van de HCA’s.  

 

 

Uit de bak, aan de bak 

“Op 11/12/’13 lanceerde Bond zonder 
Naam en partners hun nieuwe Gevan-
genencampagne rond herstelgerichte 

detentie, die focust op talentontwik-
keling en werk. Bekende en minder 
bekende mensen ondersteunen die 
actie op 
www.bzngevangenenactie.be. Ook 
wij zijn partner van dit initiatief om-
dat Suggnomè Forum voor Herstel-
recht en Bemiddeling vzw ervan 
overtuigd is dat het uitdragen van 
het herstelrechtelijk gedachtegoed 
kansen biedt tot een menswaardi-
ger samen-leven. Met onze activi-
teiten scharen we ons achter een 
breder democratisch samenlevings-

Nieuws uit de sector 

http://www.beke.nl/doc/2012/De_schade_hersteld.pdf
http://www.beke.nl/doc/2012/De_schade_hersteld.pdf
http://www.bzngevangenenactie.be/
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project, waarbij burgers vanuit hun 
unieke kijk op de wereld verant-
woordelijkheid kunnen opnemen 
voor elkaar en zich verbonden we-
ten met het bredere samenlevings-
project dat hen overstijgt. ”  

 

 

Handbook for Facilitating         
Peacemaking Circles  

Collega, Davy Dhondt, finaliseerde 
in opdracht van LINC (KULeuven)  
samen met enkele internationale 
collega's zijn onderzoek naar Pea-
cemaking Circles: Hieronder vindt u 
meer informatie over het handboek 
voor praktijkwerkers, dat zij uit-
werkten:  
  
This Handbook is the first manual 
that provides guidance to how to 
facilitate peacemaking circles in the 
European context, especially in con-
tinental legal systems. 

This publication is primarily directed 
to an audience of practitioners who 
have already become experienced 
in mediation and/or in other resto-
rative practices and are open to 
experiment with peacemaking cir-
cles in their practice as circle facili-
tators. 

The Handbook first offers 
an overview on the circle 
method compared to other 
restorative practices. The 
second chapter goes 
through the circle process 
step-by-step. The final part 
of the Handbook presents 
ten case studies of pea-
cemaking circles carried 
out within the framework 
of the project in Hungary, 
Germany (written 
by: Beate Ehret) and Belgi-
um (written by Davy 
Dhondt). Finally, a list of 
recommended books and 
articles as well as a useful 
handout is included related 
to preparing and con-
ducting circles. 

The Handbook was prepa-
red within the framework 

of an action research project that 
was conducted between 2011 and 
2013 involving Germany, Belgium, 
and Hungary with the Financial Sup-
port from the European Commis-
sion’s Criminal Justice Programme 
2010(No.  JUST/2010/JPEN/
AG/1609). 

This project aimed at experimenting 
with peacemaking circles in these 
three European countries, which 
have similar legal roots. Furthermo-
re, the objective was to explore 
whether this method can be imple-
mented into the European conti-
nental legal systems, and if so, how. 

The consortium was led by 
the University of Tübin-
gen (Germany) and by Prof. Dr. 
Elmar Weitekamp; with partners 
from the Catholic University of Leu-
ven (Belgium), the Foresee Re-
search Group (Hungary), and 
the National Institute of Criminolo-
gy (Hungary). 

Within the framework of the pro-
ject, peacemaking circles were pi-
loted in almost 30 cases (primarily 
but not exclusively criminal cases). 
These cases were part of an action 
research that tested both theoreti-
cally and practically the applicability 

of circles in countries that are all 
governed by the legality principle 
and the rule of law. As an outcome 
of the project the participating 
countries have prepared a complex 
research analysis of the circles and 
the legal and institutional back-
ground in the three countries. 

As another outcome of this project 
we prepared this Handbook. The 
content of this booklet is, on the 
one hand, based on the training 
that all the project partners recei-
ved from the Gatensby brothers 
who reside in the Yukon (Canada). 
Phil and Harold Gatensby are two of 
the pioneers who not only apply 
circles, but also help practitioners 
outside of Canada in transferring 
this Indigenous practice into other 
cultures and contexts. 

On the other hand, this booklet is 
based on those practical lessons 
that we have learnt while experi-
menting with the circle method in 
our countries. Within the European 
project we were constantly keeping 
the restorative principles in mind as 
the basis of our practice. However, 
each partner had to make some 
modifications to the methodology 
received from the Gatensbys in or-
der to tailor the practice of circles 
to our cultural, legal and institutio-
nal contexts. It should also be em-
phasised that as part of the action 
research we had to challenge the 
existing mediation frameworks whi-
le adapting the circle approach into 
the system. We found that while 
certain elements of circles are well 
embedded in the Native American 
culture, they cannot be necessarily 
adapted into our European context. 
(As an example, we can think of the 
difference between the green natu-
re and the spirit of fire compared to 
a grey statutory office with artificial 
lights, led by professional mediators 
and officials within a bureaucratic 
criminal justice system). 

As  can be seen from the 
above  approach, we do believe 
that the methodology of circles can-
not, and should not, be set in stone. 

http://www.foresee.hu/uploads/tx_abdownloads/files/peacemaking_circle_handbook.pdf
http://www.foresee.hu/en/segedoldalak/news/592/65b5c7d1ea/5/
http://www.foresee.hu/en/segedoldalak/news/592/65b5c7d1ea/5/
http://www.foresee.hu/en/segedoldalak/news/592/65b5c7d1ea/5/
http://www.foresee.hu/en/segedoldalak/news/592/65b5c7d1ea/5/
http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/criminal/
http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/criminal/
http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/criminal/
http://www.jura.uni-tuebingen.de/einrichtungen/ifk
http://www.jura.uni-tuebingen.de/einrichtungen/ifk
http://www.law.kuleuven.be/linc/english/research/additionresearchpeacemakingcircles.html
http://www.law.kuleuven.be/linc/english/research/additionresearchpeacemakingcircles.html
http://foresee.hu/en
http://foresee.hu/en
http://www.okr/
http://www.okr/
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Practitioners applying circles are 
encouraged to be sensitive to the 
circumstances under which they are 
working. In other words, everyone 
should feel free to adapt and try 
new elements that fit into the nor-
mative standards of their people 
that might effectively serve the 
main objective of circles, namely to 
help the flow of honest and res-
pectful communication between 
people. 

This was the philosophy underlying 
the purpose of this Handbook. We 
documented everything in order to 
show how we did our practice ‘as 
best as we could’. But what you 
read here is just one of the possible 
approaches. We encourage all the 
readers to constantly stay innovati-
ve, reflective, and flexible within 
the contexts they are working in – 
so that the ‘magic’ could happen in 
each circle! 

 

 

Jeugdsanctierecht 

Op woensdag 18 december 2013 
presenteerde de werkgroep Jeugd-
sanctierecht haar concrete voorstel-
len voor een toekomstig jeugdsanc-
tiedecreet.  
De voorstellen voor een nieuw ka-
der om op jeugddelinquentie te 
reageren, beperken zich niet tot de 
(toekomstige) Vlaamse bevoegdhe-
den, maar raken ook aan de rech-
terlijke organisatie. De 5 algemene 
principes (verantwoordelijkheid, 
constructief sanctioneren, rechts-
waarborgen, complementariteit van 
herstel, welzijn en justitie, opslui-
ting als ultimum remedium) zijn in 
een nieuw boek verder uitgewerkt 
tot meer concrete teksten, met 
voorstellen tot wijziging. De zesde 
staatshervorming biedt immers de 
mogelijkheid om te werken aan een 
vernieuwd beleid. Het nieuwe boek 
‘Jeugdsanctierecht voorgesteld – 
Naar een constructief jeugdsanctie-
recht’ werd uitgegeven door uitge-
verij Larcier. Op het publieksmo-
ment kwamen alvast kritische reac-
ties vanuit de magistratuur, wat de 
nood aan verkennen van de moge-
lijkheden met de federale overheid 
bevestigt. Ook de afstemming tus-

sen, of gelijktijdige toepassing van 
(opgelegde) hulpverlening en het 
jeugdsanctierecht zal de nodige 
aandacht vragen. (bron: Steunpunt 
jeugdhulp)  

 

 

 

De stuurgroep herstelrecht en 
bemiddeling van Leuven nodigt 
uit:  

Voor een reflectie- en studiemo-
ment op vrijdag 28 februari van 9 – 
13 uur. 

Een mogelijkheid tot kennismaking 
en gesprek met de drie initiatieven:  

COSA, Eigen Kracht en Peace Ma-
king Circles.  

Dit zal doorgaan in de rechtsfacul-
teit te Leuven en wordt georgani-
seerd en ondersteund door Linc en 
Suggnomè vzw.  

Meer info volgt.   
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De vraag die meteen bij me op-
komt Piv: “Hoe ontstond de idee 
om in de gevangenis te gaan spe-
len?” . 
Alles begon eerder toevallig. Ik 
speelde ooit een benefietoptreden 
voor de VZW Zinloos Geweld. Tij-
dens deze voorstelling werd ik door 
de toenmalige directeur van de 
Nieuwe Wandeling opgemerkt. Zo 
kon ik tijdens de Gentse Feesten 
mijn show brengen in de Gentse 
gevangenis en niet veel later nam 
de vzw mij op in hun vormings- en 
animatiepakket. Zij vonden dat mijn 
act een goede, ludieke afsluiter kon 
zijn voor de projecten of gewoon 
een leuk idee als culturele ontspan-
ningsactiviteit voor de gedetineer-
den.   
 
Was het gevangeniswezen iets be-
kend voor je? 
Via mijn vrouw, die toen vrijwilli-
gerswerk deed voor Justitieel Wel-
zijnswerk Brugge, was ik al in con-
tact gekomen met de werking van 
de gevangenissen. Maar los daarvan 
had ik geen ervaring met het gevan-
geniswezen. Dat bracht dus wel wat 
zenuwachtigheid met zich mee bij 

elk optreden. Het 
beeld dat je hebt 
van ‘boeven in de 
nor’ is nu eenmaal 
gekleurd. Gaande-
weg heb ik geleerd 
dat je de gevange-
nen best benaderd 
als een gewoon 
publiek. Dat levert 
het meeste respect 
op. Ik heb slechts 
zelden een sfeer 
gevoeld die grim-
mig was. Al was ik ook altijd blij als 
ik weer de beklemmende atmosfeer 
van de gevangenis kon verlaten. 
Vrijheidsberoving is een echte straf. 
Dat voel je als je je binnen de ge-
vangenismuren begeeft.  
 
Hoe moet ik je roadtrip doorheen 
onze gevangenissen voorstellen? 
Voor mijn tocht doorheen de ge-
vangenissen putte ik uit mijn be-
staand materiaal. De voorstelling 
was dus niet specifiek gericht op 
het doelpubliek. Om hier toch 
enigszins op in te spelen werden de 
laatste minuten van de voorstelling 
gelinkt aan de actie van de VZW 

Zinloos Geweld. Zo sloot ik de voor-
stelling af met het nummer 
‘Kloppen op de directeur’ dat een 
eigen versie is van Knockin on 
Heaven’s door (Bob Dylan). Hilari-
teit alom, telkens weer.  
 
Gedetineerden als doelpubliek. 
Lijkt me niet zo vanzelfsprekend. 
De respons van de gedetineerden 
was nogal verschillend. Zo had je 
gedetineerden die enthousiast wa-
ren en die achteraf zelfs een praatje 
kwamen maken. Je had natuurlijk 
ook gedetineerden die eerder wat 
onverschillig waren of die andere 
motieven hadden om de voorstel-

Over cultuur gesproken 
Comedian PIV HUVLUV 

Interview: Lenny NAERT¹ 

¹  Lenny Naert (Suggnomè vzw) is slachtoffer-dader bemiddelaar te Izegem en redactielid van ‘de Nieuwsbrief’.  

Piv Huvluv, bekend van onder andere Comedy Casino (Canvas), trekt momenteel met zijn shows ‘Speeltijd’ en 
‘Speelvogel’ (familievoorstelling) door Vlaanderen en is volop bezig een nieuwe avondvoorstelling aan het try-outen, die in 
het najaar 2014 in première gaat, gevolgd door een uitgebreide tournee door heel Vlaanderen.  Eerder dit jaar maakte hij 
ook een roadtrip langs Vlaamse gevangenissen.  Redactielid Lenny Naert ging op onderzoek.  
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 ling bij te wonen. Eenmalig was de 
sfeer wat grimmiger maar tot echte 
problemen is het gedurende deze 
tournee nooit gekomen. 
 
Kwamen deze uiteenlopende reac-
ties ook terug binnen je eigen di-
recte omgeving? 
Echt negatieve reacties heb ik nooit 
gekregen. Wel is het zo dat ik soms 
het gevoel kreeg dat ik me moest 
verantwoorden voor mijn deelname 
aan dit project. Over het algemeen 
waren de mensen nieuwsgierig en 
wilden ze weten hoe het er in het 
gevangeniswezen echt aan toegaat. 
Mensen stelden me ook vaak de 
vraag of ik bang was om op te tre-
den. Bang is zeker niet het woord, 
maar laat me zeggen dat het toch 
een ander soort plankenkoorts is 
die opborrelt.  

 
Niet dat je je aan mij moet verant-
woorden, maar had je een soort 
van doel voor ogen met deze tour-
nee? Wou je een statement ma-
ken? 
Een doel had ik niet meteen voor 
ogen. Ik ben gewoon de mening 
toegedaan dat als je mensen op-
sluit, je er ook verantwoordelijkheid 
over hebt. Zo moet je ervoor zorgen 
dat ze bij eventuele vrijlating be-
paalde zaken gedurende hun deten-
tie hebben geleerd zodat ze in de  
mogelijkheid zijn om opnieuw aan-
sluiting te vinden met de samenle-
ving. Het gebruik van humor lijkt 
me accuraat om de wanhoop te 
bestrijden die zich vaak achter deze 
dikke muren bevindt. Anderzijds 
vind ik ook dat een artiest bepaalde 
engagementen moet opnemen. Dit 
is er één van.  

 
Er zijn vaak mensen die vinden dat 
gedetineerden geen recht hebben 
op ontspanning. Hoe kijk jij hier-
naar? 
Gevangenissen zijn een noodzake-
lijk kwaad volgens mij. Er bestaan 
helaas mensen die een gevaar voor 
de samenleving kunnen betekenen 
en waar de maatschappij tegen be-
schermd moet worden. Volgens mij 
zit iedereen in de gevangenis met 
een reden, zoveel vertrouwen in de 
rechtspraak heb ik wel nog. Maar ik 
blijf het belangrijk vinden dat de 
maatschappij zijn verantwoordelijk-
heid opneemt om de gedetineerden 
te begeleiden en dit zowel voor kort
- als langgestraften. Los van de fout 
die ze hebben begaan, blijven het 
mensen, net als jij en ik. De vrij-
heidsberoving op zich is volgens mij 
een keiharde straf, dus zingeving 
gedurende deze periode lijkt me 
aangewezen. 
Maar ik moet toegeven dat mijn 
geweten me soms parten speelt. Als 
de media bericht over een nieuw 
feit, vraag ik me soms af of het wel 
verantwoord is om de clown te 
gaan uithangen voor moordenaars, 
geweldplegers en oplichters. Enkele 
maanden geleden werd ik na een 
avondje stappen zelf het slachtoffer 
van zinloos geweld en dan stel je 
jezelf de vraag of ze die portie hu-
mor eigenlijk wel verdienen. Toch 
blijf ik achter mijn engagement 
staan, ook als het geweten knelt. 
 
Je gaf daarnet aan dat je nooit eer-
der in contact kwam met het ge-
vangeniswezen. Hoe heb je deze 
eerste kennismaking ervaren? 
Doorheen deze tournee is de zware 
beveiliging me het meest opgeval-
len. Zo word je uitgebreid ge-
screend vooraleer je toegang krijgt 
tot de gevangenis. Deze beveiliging 
lijkt me begrijpelijk om mogelijke 
risico’s te vermijden en de goede 
orde binnen een gevangenis in 
stand te houden. Daarnaast merkte 
ik evenzeer het menselijke aspect 
op. De mensen die binnen de ge-
vangenis werken, hebben een enor-
me verantwoordelijkheid en oefe-
nen hun, vaak onderschatte, job uit 
met veel respect voor de gedeti-
neerden. 
 

 
Tot slot wou ik even vragen hoe je 
terugkijkt op dit avontuur. 
 Ik kijk met positieve gevoelens te-
rug op dit avontuur. Via deze tour-
nee heb ik een persoonlijke droom 
kunnen realiseren. In de vrouwenaf-
deling van Brugge werd de voorstel-
ling opgenomen en werd deze op 
rood vinyl uitgebracht in een luxe-
editie. Een concept dat uniek is in 
comedyland en waar de pers laai-
end over was. 
 
 
 
Meer info via www.pivhuvluv.be en 
www.zinloosgeweld.net 
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Herinnert u zich nog de twee Engel-
se jongens van amper een jaar of 
tien die in n de buurt van Liverpool 
in 1993 een peuter mishandelden 
en vermoorden? Het hele land was 
in schok, de jongens zijn veroor-
deeld en de storm ging liggen.  

Maar wat is er gebeurd met de jon-
gens? Een mens kan zich die vraag 
stellen. En een filmmaker kan er 
een film over maken. 

Boy A is gebaseerd 
op deze feiten. Ge-
baseerd, fictie, geen 
documentaire. 

Boy A want ze waren 
met twee, de jon-
gens A en B. De film 
gaat over één van 
hen.    

We zien bij het begin 
van de film hoe een 
jonge kerel van on-
geveer twintig intre-
de neemt in een 
appartement. Hij is 
nieuw in het dorp, 
hij wordt begeleid 
door een oudere 
man (probatie-
assistenten zijn in 
Engeland blijkbaar 
niet de jongere vrou-
wen van hier, en 
volgen blijkbaar heel 
intensief hun cliënt).  

De jongen krijgt 
werk, hij zoekt zijn 
weg.  

Wel met dien ver-
stande dat hij volkomen anoniem 
door het leven gaat. Hij krijgt een 
nieuwe naam, heeft met niemand 
uit zijn verleden contact, niemand 
weet wie hij is. De reden hiervoor is 
dat men vreest dat de jongen on-
middellijk gelinched zou worden 
indien men ontdekt dat hij de 
moordenaar was van het jonge 
meisje (in de film is het geen peuter 
maar een klasgenoot). 

Hij krijgt dus een tweede kans, hij 
mag een nieuw leven proberen op 
te bouwen. 

En heel de film lang zien we hoe hij 
dat probeert. Maar laat ons deze 
recensie hierbij stoppen en vooral 
niets verder verraden. Gaat hem 
zien en laat hem binnen dringen! 
Met alle mogelijke vragen als ge-
volg. 

Verdient een moordenaar een 
tweede kans? Kan iemand die op 
achtjarige leeftijd zulke feiten 
pleegde gestraft worden? Moet hij 
gestraft worden voor de rest van 
zijn leven? Kan je leven met zulke 
feiten? Kan je leven in een leugen, 
met zulk geheim dat op je schou-
ders drukt? Kan je iemand ooit zo 
vertrouwen dat je hem of haar zo’n 
geheim toekent? Kan je verder le-
ven zonder het geheim te vertellen? 

En… hebben de ouders het recht te 
weten dat de dader vrijkomt? Zou-
den zij het gesprek met elkaar aan-
kunnen / aanmoeten? Wat is verge-
ving, en wie ‘moet’ vergeven? Heeft 
de maatschappij hierin iets te zeg-
gen?  

Nogmaals: loop naar de videotheek 
of download hem van het internet, 
en laat u meeslepen…  

Over cultuur gesproken 
Boy A – Filmbespreking 

Alice Delvigne¹ 

¹  Alice Delvigne (Suggnomè vzw) is slachtoffer-dader bemiddelaar te Oudenaarde en redactielid van ‘de Nieuwsbrief’.  
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Een aantal wetten met betrekking tot 
mensenhandel: 

  

Wet van 24 juni 2013 houdende 
bestraffing van de exploita-
tie van bedelarij en van 
prostitutie, mensenhandel 
en mensensmokkel in ver-
houding tot het aantal 
slachtoffers (BS 23/07/2013) 

  

Wet van 29 april 2013 tot wijzi-
ging van artikel 433decies 
van het Strafwetboek ter 
verduidelijking van de bij-
zonder kwetsbare positie 
van een slachtoffer van huis-
jesmelkerij (BS 23/07/2013) 

  

Wet van 29 april 2013 tot wijzi-
ging van artikel 433quin-
quies van het Strafwetboek 
met het oog op het verdui-
delijken en het uitbreiden 
van de definitie van mensen-
handel (BS 23/07/2013) 

  

Wet van 27 november 2013 tot 
aanvulling van de artikelen 
43bis, 382ter en 433novies 
van het Strafwetboek, en 
van artikel 77sexies van de 

wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot 
het grondgebied, het ver-
blijf, de vestiging en de ver-
wijdering van vreemdelin-
gen, met betrekking tot de 
bijzondere verbeurdverkla-
ring (BS 13/12/2013) 

  

Inzake de positie van het slachtoffer 
in de strafuitvoering: 

  

     Wet van 15 december 2013 
 houdende diverse bepalingen 
 met het oog op de verbetering 
 van de positie van het slacht-
 offer in het raam van strafuit-
 voeringsmodaliteiten (BS 
 19/12/2013, 2e editie).   

 

Wet van 24 oktober 2013 tot wijzi
 ging van de voorafgaande titel 
 van het Wetboek van strafvor
 dering wat betreft de nietighe
 den (BS 12/11/2013). 

 

 

 

 

 

Omzendbrieven van het College:  

  

Gemeenschappelijke omzend-
brief COL 11/2013 d.d. 
07.06.2013van de minister 
van Justitie, de minister van 
Binnenlandse Zaken en het 
College van Procureurs-
generaal - Uitvoering van 
straffen en maatregelen - 
Informatie-uitwisseling met 
betrekking tot : - de opvol-
ging van personen in vrijheid 
mits naleving van voorwaar-
den, - de procedure voor de 
opsporing van de veroor-
deelde of geïnterneerde 
personen die voortvluchtig 
of ontsnapt zijn. 

  

 Gemeenschappelijke omzend-
brief COL 13/2013 d.d. 
17.06.2013van de minister 
van Justitie, de minister van 
Binnenlandse Zaken en het 
College van Procureurs-
generaal - Omzendbrief be-
treffende het opsporings- en 
vervolgingsbeleid inzake 
discriminatie en haatmisdrij-
ven (met inbegrip van discri-
minaties op grond van het 
geslacht) 

  

Recente wetgeving 
Een overzicht van recente wetgeving, die van ver of kortbij  

implicaties kan hebben voor het herstelrecht.  

Vicky DE SOUTER ¹  

¹  Vicky De Souter werkt voor het Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden - Directie Strafwetgeving  en 

is daarnaast lid van de board van het European Forum for Restorative Justice.   
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Inleiding: In het hoofd van slacht-
offers en daders – Kris Thienpondt 

 
“Bij dader-slachtoffer bemiddeling 
wordt een conflict teruggeven aan de 
eigenaars van dat conflict. Mensen 
zijn best in staat om zelf na te denken 
hoe ze met een conflict willen en 
kunnen omgaan”. Dit citaat, uit een 
tekst van Alice Delvigne en Hilde Van-
lommel uit 2008, geeft aan dat de 
bijzondere en essentiële sociale situa-
tie tussen daders en slachtoffers een 

weerspiegeling is van de meest fun-
damentele eigenschappen van ons 

sociaal denke zoals het 
gevormd is in de loop van 
de evolutie. 
In de openingslezing van 
de trefdag werken we 
deze gedachte verder uit. 
We bekijken hoe ons den-
ken gestalte is gegeven in 
de loop van onze evolutie 
om te verklaren welke 
onze dieperliggende mo-
tieven en verlangens zijn 
in de interactie met ande-
re. Een rechtvaardigheids-

gevoel, vergelding, de radar voor 
wederkerigheid, denken in termen 
van in- en outgroups, en de emoties 
die daar mee samenhangen komen 
allemaal aan bod. We nemen daar-
voor even afstand van het hier en nu 
en gaan terug in de tijdschaal van 
onze evolutie om te besluiten dat 
dader-slachtofferbemiddeling onder-
deel uitmaakt van ons basis gedrags-
patroon, tegemoet komt aan een 

diepe behoefte van vele mensen en 
een kracht heeft die in vele situaties 
niet vervangen kan worden door de 
beslechting van een conflict te dele-
geren aan het instituut justitie. 
(De hele uiteenzetting van Kris Thien-
pondt is terug te vinden op onze 
website, alsook een literatuurlijst met 
verwijzingen.)  
 
 
1. Meerzijdige partijdigheid - Lien 

Soetewey  
 
We starten de workshop met uit te 
leggen wat meerzijdige partijdigheid 
betekent in de deontologische code 
van de slachtoffer-daderbemiddelaar. 
Als bemiddelaar is een meerzijdig 
partijdige houding en methodiek on-
ontbeerlijk om te kunnen werken. 
Voor ons is het eigenlijk relatief 
‘gemakkelijk’ omdat we nu eenmaal 
de opdracht hebben om letterlijk met 
meerdere partijen te werken. Toch 
willen we stellen dat het meerzijdig 
partijdig werken ook kan met slechts 

Verslagboek Trefdag 
‘Binnenbrengen van het slacht-
offerperspectief bij de dader en 

vice versa’ 
21 11 2013 

Alle achtergrondinfo, presentaties, teksten,… zijn terug te vinden op:  

http://www.suggnome.be/documentatie_trefdag.php 

http://www.suggnome.be/documentatie_trefdag.php
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één partij.  
Het begrip ‘meerzijdige partijdigheid‘ 
is een begrip dat bemiddelaars niet 
hebben uitgevonden. Het is een be-
grip uit de contextuele therapie en 
kan goed toegepast worden op de 
'neutraliteit' van bemiddeling. Een 
persoon zien in zijn context en het 
individu zien in relatie met verschil-
lende personen die een significante 
invloed hebben gehad op hem, is 
daarbij van belang. Ook de personen 
die van destructieve betekenis zijn 
geweest. Zo heeft elk slachtoffer een 
dader en ook andersom. De werke-
lijkheid van het misdrijf heeft deze 
twee polen in zich. Deze twee kanten 
erkennen en openheid geven om er 
over te praten, kan helpend zijn in 
het verwerkings- of rehabilitatiepro-
ces van slachtoffer of dader. 
  
Vaak wordt er niet over de andere 
partij gesproken vanuit een zekere 
weerstand. Weerstand bij de cliënt 
maar ook weerstand bij de omgeving, 
zowel de niet-professionele als de 
professionele. We komen regelmatig 
cliënten tegen die willen bemiddelen 
maar het niet kunnen bespreken bij 
hun omgeving. Jammer, want steun 
in een bemiddelingsproces is erg no-
dig. Mensen die bijvoorbeeld onze 
aanbodsbrief krijgen, komen vaak 
niet tot bij ons. Wij zouden hun reac-
tie zorgzaam kunnen opvangen. Dit 
betekent kijken naar de weerstand 
die de brief heeft opgeroepen en 
deze bespreekbaar maken. Het be-
spreekbaar maken van deze weer-
stand doen we om zorg te kunnen 
bieden. Het doet immers recht aan 
een werkelijkheid waarmee iemand 
worstelt.  Iemand die mogelijks nood 
heeft om in gesprek te gaan over en 
misschien zelfs mèt de ander. Omdat 
mensen ons niet altijd weten te be-
reiken, hopen wij dat zij met hun 
twijfels, angsten etc. terecht kunnen 
bij diegenen met wie zij dit wel open-
lijk kunnen bespreken. Waarbij ze 
erkenning krijgen voor hun eigen 
kwetsuren maar tegelijkertijd voor de 
beleving van de ander in hun verhaal.  
 
Dat wij als bemiddelaars de andere 
partij steeds in ons vizier hebben en 
dit sowieso inbrengen in de gesprek-
ken met elke partij apart, maakt dat 
wij door onze ervaring als vanzelf 
meerzijdig partijdig denken. Maar 
ook wij voelen nog wel weerstand en 

er zijn situaties waar we het moeilijk 
hebben. Intervisie en ook supervisie 
helpen ons hiermee te kunnen om-
gaan en ook het terugvallen op onze 
ervaring in het werken met zowel 
slachtoffers als daders. Het is een 
aanrader om als hulp- of dienstverle-
ner die enkel met slachtoffers of en-
kel met daders werkt ook eens de 
andere kant te ervaren. Door stage te 
lopen, uitwisseling of door als steun-
figuur actief aanwezig te zijn tijdens 
een bemiddelingsproces. Het is ook 
een kwestie van uitproberen om de 
daderdimensie te bespreken bij het 
slachtoffer en andersom. En ook pro-
beren om eerst de eigen weerstand 
daaromtrent onder ogen te zien.   
 
2. Daders en hun verantwoordelijk-

heidsproces - Katrien Smeets en 
Leen Muylkens. 

 
Stap even mee in de volgende oefe-
ning. 
Denk eens terug aan een recent con-
flict en ga na hoe jij de andere hebt 
benadeeld. Ga nu voor ditzelfde con-
flict na hoe de andere jou heeft bena-
deeld. 
Welke van de twee vragen vond je 
makkelijker te beantwoorden? 

 
Beide bovenvermelde dames lieten 
ons kennismaken met deze denkoe-
fening. Elke deelnemer aan de work-
shop vond het op één of andere ma-
nier makkelijker om na te gaan hoe 
de ander hem/haar heeft benadeeld. 
Blijkbaar is het makkelijker om het 
aandeel van de ander te zien in een 
conflict. Dit roept toch meteen wat 
vragen op. Als het moeilijker is om 
het eigen aandeel te benoemen in 
een conflict, kan/mag men dit dan 
verlangen van daders?  
Als maatschappij verwachten we im-
mers dat daders zich bewust worden 

van hun gedrag, zichzelf kunnen aan-
passen, hun verantwoordelijkheid 
opnemen,…. Toch blijkt het een men-
selijke reactie te zijn om het eigen 
aandeel te minimaliseren in conflict-
situaties. 
 
Hoe hiermee aan de slag gaan als 
hulpverlener binnen slachtoffer in 
beeld (SIB)? 
Er werden enkele niveaus vermeld 
die ervoor kunnen zorgen dat er lang-
zaam gewerkt wordt naar het zich 
bewust worden van het benadelen 
van de andere? Deze stappen hoeven 
niet chronologisch te worden aange-
pakt maar het is wel aangewezen om 
bij de eerste drie wat stil te staan 
vooraleer de vierde stap kan worden 
aangevat.  Op deze manier wordt er 
ruimte gecreëerd om tot besef te 
komen.  
 
Niveaus van besef: 
1. Besef door de ander bena-

deeld te worden. 
2. Besef door de ander positief 

beïnvloed te worden. 
3. Besef dat je zelf iemand posi-

tief hebt beïnvloed. 
4. Besef van zelf een ander te 

benadelen. 
 
Na het tot besef komen van 
wat men als dader heeft aan-
gericht, zal er verwacht wor-
den dat deze persoon ook 
zijn verantwoordelijkheid 
hiervoor durft op te nemen. 
Binnen SIB ziet men het op-
nemen van verantwoordelijk-
heid als een actief proces; 
het is geen moment of pro-
cesopname. 
Verantwoordelijkheid nemen 
staat gelijk aan het kunnen 

verwerken. 
De uitdaging, als hulpverlener, be-
staat erin dat de dader zich herpositi-
oneert ten opzichte van de feiten. Dit 
is niet zo vanzelfsprekend omdat het 
nu eenmaal een menselijke reactie is 
om het eigen gedrag goed te praten 
en/of te minimaliseren in conflictsitu-
aties. Er wordt aangegeven dat de 
verwerking van daders (= opnemen 
van verantwoordelijkheid) als volgt 
kan worden voorgesteld: 
  
Tijdens de verwerking zorgen zoge-
naamde triggers ervoor dat de per-
soon de feiten gaat herbeleven of 
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ontkennen. Waar er tijdens de herbe-
leving ruimte is voor besef, inzicht en 
het verantwoordelijkheidsgevoel is er 
tijdens de ontkenning vooral sprake 
van het goed praten, het afschuiven 
van de eigen schuld en verantwoor-
delijkheid. 
 
Men geeft aan dat je als hulpverlener 
dergelijke ontkenningsfase moet kun-
nen benoemen naar de dader. Op 
deze manier ga je ook na aan wat hij 
nood heeft om wel tot verwerking/
verantwoordelijkheid te komen. Het 
verantwoordelijkheidsproces wordt 
sterk beïnvloed door de wisselwer-
king met de context en allerlei ande-
re actuele factoren. Zo zijn het net-
werk van de dader, zijn eigen verle-
den, het zien van een toekomstper-
spectief, zijn beeldvorming over het 
slachtoffer bepalende factoren. 
 
In het laatste deel van de workshop 
werd stilgestaan bij het beeld van het 
slachtoffer. Om te komen tot het 
opnemen van verantwoordelijkheid is 
het belangrijk om alle informatie be-
treffende het misdrijf in beeld te 
brengen. De slachtofferdimensie, die 
hier deel van uitmaakt, moet ver-
breed  worden, er moet betekenis 
aan worden gegeven, het extra aan-
reiken van perspectieven,…  en dit 
alles om te komen tot een groeipro-
ces in het kunnen opnemen van ver-
antwoordelijkheid bij de dader. 
 
Deze boeiende workshop toonde ons 
hoe we het verantwoordelijkheids-
proces van daders kunnen stimuleren 
maar vooral bood hij stof tot naden-
ken over onszelf, als maatschappij: 
hoe wij druk leggen bij daders om 
iets te doen, namelijk het opnemen 
van verantwoordelijkheid, terwijl dit 
in de huidige samenleving voor nie-
mand evident is. 
 
 
 
3. Geweldloze communicatie en het 

perspectief van de ‘andere’ - 
Elisa Bulckens 

 
 “Simpel maar moeilijk te integreren” 
waren Elisa haar eerste woorden tij-
dens de workshop. Vooral omdat 
oordelen en vooroordelen gewoon-
tes zijn geworden. En we doen het 
allemaal, zegt ze. 
In een workshop wordt er gewerkt. 

Ook Elisa zet ons aan het werk maar 
niet voordat we wat achtergrond 
informatie krijgen over de grondleg-
ger van geweldloze communicatie: 
Marshall Rosenberg. Verschillende 
levensgebeurtenissen hebben Rosen-
berg beïnvloed. Hij was op 8-jarige 

leeftijd getuige van de rassenrellen in 
Detroit, ondervond aan levende lijve 
discriminatie omwille van zijn Joods 
zijn maar zag ook onvoorwaardelijke 
trouw van mensen in het zorgen voor 
anderen. Deze spanning tussen wat 
maakt dat mensen elkaar pijn doen 
en wat maakt dat mensen zorg dra-
gen voor elkaar, gaf de aanzet tot het 
model van ‘nonviolent communicati-
on’.  
Rosenberg  gelooft dat mensen van 
nature uit “gevend” zijn en dat we 
willen bijdragen aan het leven en aan 
het leven van anderen. Maar van-
waar dan al dat geweld? Het hield 
Rosenberg bezig en hij werkte een 
model uit waarin verbinding centraal 
staat. 
Volgens het model van geweldloze 
communicatie hebben we de op-
dracht om ons te verbinden. Hierbij 
zijn 2 vragen van belang. Wat leeft er 
in mij/jou? Wat kan ik doen om mijn/
jouw leven aangenamer te maken?  
Ik vermoed dat dit het simpele ge-
deelte was. Het integreren blijkt in-
derdaad minder evident. We krijgen 
een opdracht waarbij we onze woor-
denschat over gevoelens dienen uit 
te breiden. Dit om een antwoord te 
bieden op de vraag: Wat leeft er in 
mij? Daarna gaan we op zoek naar de 
behoefte die achter ons gevoel 
schuilt. Op die manier kan er achter-
haald worden wat wijzelf of de ande-
re kan doen om het leven aangena-
mer te maken. 
Hoe kan het geweldloze communica-
tieproces gebruikt worden? Er zijn 4 

stappen om die twee belangrijke vra-
gen te kunnen beantwoorden.  
 
Stap 1: Waarnemingen. We nemen 
allemaal waar en hangen er vaak ook 
een oordeel aan (cfr. Kristiaan Thien-
pondt). De eerste stap is stilstaan bij 

wat je waarneemt. Ik zie, 
hoor, ruik… 
Stap 2: Gevoelens. Wat 
voel je bij die waarne-
ming? Bij deze stap is het 
interessant om een uit-
gebreide woordenschat 
van gevoelens voorhan-
den te hebben. Elisa 
haalt aan dat elk gevoel 
verwijst naar een be-
hoefte.  
Stap 3. Behoeften. Wat 
heb je nodig? Dit ver-
wijst naar het gevoel dat 

je hebt. Iedereen heeft behoeften. 
Soms raken deze vervuld, soms ook 
niet. Opnieuw haalt Elisa een interes-
sant punt aan: gedrag is altijd een 
vervulling van een behoefte.  
Stap 4. Verzoeken. Wat heb je nodig 
om je leven aangenamer te maken? 
Dit is een verzoek en geen eis.  
Aan het einde van de workshop geeft 
Elisa nog een aantal tips mee: 

 Het preciezer maken van ge-
voelens kan een aanzet tot 
verbinding zijn. 

 Spreek vooral van uit jezelf. 
Gebruik IK-boodschappen. 
Breng bijvoorbeeld je eigen 
gevoelens als bemiddelaar 
binnen in ene gesprek. Ver-
geet de link naar behoeften 
dan ook niet. 

 Nieuwsgierigheid leidt ook tot 
verbinding. Het willen weten 
waarom iemand iets doet, 
geeft aan dat je interesse hebt 
in de ander. 

 Het is moeilijk om bij de ander 
te komen als je in conflict zit. 
Soms is het nodig om eerst bij 
jezelf te komen. 

 
 
5. Komt de dader in beeld in victimo-

logisch onderzoek/literatuur?  - 
Inge Van Fraechem 

 
Er is over dit aspect niet zo veel te 
vinden in de wetenschappelijke lite-
ratuur.  Er zijn wel enkele aankno-
pingspunten zoals bijvoorbeeld: 

In videogetuigenissen van slacht-
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offers die getuigen over de 
gevolgen van het misdrijf.      
Men kan daarin op zoek 
gaan of men al dan niet de 
dader hoort vernoemen?  
Wat betekent dit dan voor 
de praktijk in de omgang 
met daders/slachtoffers? 

Er is in de literatuur veel discus-
sie.  Sommigen gaan uit van 
een soort ‘ideaalbeeld’ van 
het slachtoffer, dat dan 
wordt voorgesteld als een 
hulpeloze oudere vrouw die 
geconfronteerd wordt met 
een kwaadaardige dader. 
Enquêtes  tonen echter dat 
dit typevoorbeeld van een 
slachtoffer slechts in een 
minderheid van dossiers 
realiteit is.  Fattah geeft mee 
dat die realiteit helemaal 
niet zo zwart-wit is.  Er zijn 
vele schakeringen en ver-

schillen zowel bij daders als 
bij slachtoffers. 

Vaak is er een overlap tussen 
daders en slachtoffers uit 
dezelfde omgeving en gelijk-
aardige socio-economische 
achtergrond.  Ook dit wordt 
weinig als dusdanig onder-
kend in de wetenschappelij-
ke literatuur omtrent victi-
mologie.  Mogelijke oorzaak 
van deze ondermaatse er-
kenning?  De victimologie is 
een relatief jonge weten-
schap.  Vond haar oorsprong 
in de jaren 50 waarin men 
op zoek ging naar de rol van 

het slachtoffer in het ont-
staan van het misdrijf. Men 
zocht naar kenmerken of 
bepaald gedrag dat leidde 
tot dit misdrijf.  Reactie op 
deze vorm van ‘victim bla-
ming’ kwam er in de vorm 
van veel weerstand tegen 
deze denkpiste. 

Strobl schrijft over de attributie 
van het slachtoffer.  Bvb.  de 
beleving van een natuur-
ramp kan erg verschillen in 
vergelijking met  de beleving 
van een opzettelijk gepleegd 
misdrijf.   
De gangbare basisovertui-
ging over de wereld is dat 
we leven in een veilige we-
reld en dat de mens een 
wezen is dat in se goed is en 
goed doet.  Een misdrijf 
gooit heel dit wereldbeeld 
overboord.  Om echter ver-

der te kunnen leven vanuit 
die initiële basisovertuiging 
is het nodig om de dader 
voor te stellen als niet-goed 
en dat is dan de reden dat 
hij na het plegen van een 
misdrijf verdient om gestraft 
te worden. 

Primaire/secundaire victimise-
ring waarbij dit laatste gaat 
over foute reacties van de 
omgeving op de beleving 
van een slachtoffer.  Hierbij 
gaat het om een proces, het 
is niet iets dat in één enkel 
moment gebeurt.  Strobl 
onderzoekt ook wanneer je 

jezelf als slachtoffer ziet en 
bestempelt en de ander als 
dader. 

Directe versus indirecte slacht-
offers: nog volgens Strobl is 
de dader meestal niet bezig 
met de indirecte slacht-
offers.  Toch is er zeker im-
pact op het slachtofferschap 
en de beleving ervan door 
de manier waarop de omge-
ving en de indirecte slacht-
offers kijken naar de figuur 
van de dader. 

Tertiaire slachtoffers: Pemberton 
schrijft hierover in zijn litera-
tuur omtrent terrorisme.         
Na 9/11 in New York waren 
er heel wat mensen die noch 
rechtstreeks noch via ver-
wanten of kennissen met de 
feiten te maken hadden en 
toch PTSS vertoonden.  Idem 
bij ‘hate crime’: zwarte men-
sen worden geviseerd alhoe-
wel ze zelf niet in het minste 
iets met ‘dader zijn’ te ma-
ken hebben. 

Opmerking  uit het publiek: ook 
bemiddelaars en hulpverle-
ners kunnen onder tertiaire 
slachtoffers gerekend wor-
den door de voortdurende 
confrontatie met alle verha-
len die ze van beide kanten 
(D en SO) te horen krijgen. 

Er bestaat Victimologie als we-
tenschap, maar er is ook 
victimagogie  (de manier 
waarop men met slacht-
offers omgaat en/of dient 
om te gaan).  Fattah be-
weert dat het onderscheid 
tussen daders en slacht-
offers hier scherper naar 
voor komt.  Het is 
‘makkelijker’ om een twee-
deling te maken dan in ba-
lans tussen beide partijen te 
gaan staan. 

Bij de meerderheid van gewelds-
delicten is de dader vlugger 
en vaker gekend dan in tal 
van andere soorten misdrij-
ven.  Dit heeft ook zijn im-
pact op het beeld van een 
dader.  Toch is hierover nog 
geen informatie gevonden in 
de wetenschappelijke litera-
tuur. 

Ook in de media wordt een da-
der eerder vanuit een stere-
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otiep beeld voorgesteld. 
Gevolgen van victimisering  op diver-
se vlakken: 

 Financieel/materieel.  Jeugd-
recht is bij ons hoofzakelijk 
dader gericht.  Victimologie is 
SO gericht.  De link tussen 
beide ontbreekt, m.u.v. be-
middelaars op het terrein 

 Emotioneel psychologisch 

 Fysiek 

 Sociaal 

 Effect en impact op persoon-
lijk vlak 

 
Belang van de intensiteit en de duur 
van een misdrijf: 
Dit is vaak een subjectieve interpreta-
tie.  Wordt o.m. bepaald door de rol, 
positie en relatie die er al dan niet 
reeds bestond voor het misdrijf aan 
daderkant.  Bij het slachtoffer kunnen 
er zowel structurele als individuele 
factoren mee bepalen hoe de gevol-
gen doorwegen.  Een eerder licht 
misdrijf kan toch zware gevolgen 
hebben. 
Over de relatie met het slachtoffer 
heeft Daniela Bolivar en anderen be-
schreven hoe zij kijken naar de figuur 
van de dader.  Wanneer de dader 
vooraf gekend is, is een slachtoffer 
eerder geneigd een bemiddeling ne-
gatief in te schatten, vanuit haar 
overtuiging dat de dader die zij al 
goed kent, toch niet zal veranderen. 
 
Wat zijn mogelijke verwachtingen/
noden van slachtoffers? 

 Informatie 

 Emotionele steun 

 erkenning 

 Praktische hulp 

 Financiële compensatie 

 Wraak 

 Antwoord op de ‘waarom’ 
vraag 

Bij die laatste 2 items is de figuur van 
de dader zelf nodig .  
 
Tijdens de uiteenzetting ontspon zich 
een spontane discussie onder de toe-
hoorders naar aanleiding van een 
opmerking van één van de deelne-
mers omtrent het thema vergeving.  
De ene merkt op dat er in het hele 
discours van deze workshop nergens 
wordt gesproken over het thema 
vergeving.  Hij is van mening dat een 
slachtoffer het risico loopt zichzelf te 
‘vergiftigen’ en verbitterd te geraken 
als het zich niet bezighoudt met deze 

materie.  Hij is tevens van mening dat 
het gericht inbrengen van dit onder-
werp een heel andere dynamiek kan 
op gang brengen op vlak van verwer-
king, en/of in een bemiddeling tussen 
D en SO.  Een ander iemand merkt op 
dat het verzoeningsprincipe hier in de 
regio nog niet graag gehoord wordt. 
In de nieuwe EU richtlijn van 2013 
omtrent minimum vereisten op vlak 
van rechten voor SO wordt er naast 
de reeds hierboven opgesomde ook  
gesproken over beschermende maat-
regelen t.o.v. het slachtoffer binnen 
de context van bemiddeling en her-
stelgerichte maatregelen.  Men kan 
zich de vraag stellen welk daderbeeld 
hieraan ten grondslag ligt. 
Het slachtoffer krijgt binnen het straf-
rechtsysteem duidelijk steeds meer 
een eigen plaats als men het bekijkt 
over lange periode heen. 
Toch blijft men aan slachtofferzijde 
nog ontevreden, omdat het slacht-
offer nog steeds geen volwaardige 
partij is binnen het hele strafrechtsys-
teem. 
In Nederland werd recent het spreek-
recht voor SO ingevoerd.  Wat kan 
men na een korte periode in voege te 
zijn reeds opmerken: 

 Correlatie tussen ernst van de 
feiten en het optreden van 
PTSS 

 SO willen uitspraak doen over 
de straf.  Komt er toenemende 
demonisering van de dader 
hierdoor? 

 Het spreekrecht vermindert 
de angst niet bij het SO, noch 
de mate van boosheid 

 
Heeft Slachtofferhulp 
oog voor de persoon van 
de dader? 
Binnen de victimagogie 
ziet men b.v.b.  in USA 
een negatieve houding  
t.o.v. daders.  In Europa 
kan dit wel verschillen, 
maar zeker is dat het 
beleid toch gevoeliger 
wordt voor extremere 
houdingen en reacties. 
Triggermomenten, bvb 
bij confrontatie van SO 
met iemand die op da-
der gelijkt, kunnen mo-
gelijk een geschikt mo-
ment zijn om de eigenlij-
ke dader te betrekken, bvb via be-
middeling. 

Tot slot kunnen we stellen dat er nog 
veel onontgonnen terrein is binnen de 
wetenschappelijke victimologische 
literatuur.  Er is tevens een voortdu-
rende wisselwerking tussen maat-
schappelijke stromingen en het beeld 
dat ‘men’ heeft over daders van mis-
drijven.  Naargelang extreme misdrij-
ven meer in de media aan bod ko-
men, verscherpt ook het beeld dat 
‘men’ heeft van de dader.  Dit heeft 
ook zijn weerslag in een strenger 
strafbeleid. 
Door tijdsgebrek konden we niet alle 
items tot in detail doornemen.  Biedt 
in de toekomst nog stof tot discussie 
en vervolg! 
 
 
6. Systemisch opstellingswerk met 

dader en slachtoffer -  Barbara 
Van Dael 

 
Deze workshop wilde de deelnemers 
laten proeven van het systemisch 
opstellingswerk. Mevrouw Van Dael 
voegde er wel meteen aan toe dat je 
pas echt kan voelen en begrijpen wat 
het systemisch opstellingswerk kan 
betekenen als je zelf eens deelneemt 
aan zo een opstelling. Het is een me-
thodiek die je proefondervindelijk 
moet ervaren. Een louter theoreti-
sche uitleg zal je altijd wat in het on-
gewisse laten… Deze workshop kon je 
interesse en enthousiasme aanwak-
keren om er meer over te willen we-
ten maar evengoed kon ze je achter-
laten met heel veel vraagtekens om-
trent de concrete toepassing ervan 
voor het bemiddelingswerk…. 
 

De grondlegger van het systemisch 
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opstellingswerk is Bert Hellinger. Hij 
ontdekte niet zozeer een nieuwe me-
thodiek, maar maakte wel een nieu-
we integratie van een aantal elemen-
ten uit verschillende modellen. Dit 
opstellingswerk is een manier om 
verborgen dynamieken binnen een 
systeem te ontdekken. Een systeem 
kan een familie zijn, maar ook een 
team, een klas, een organisatie,… 
Een systeemopstelling gebeurt aan 
de hand van een aantal representan-
ten en een vraagsteller. Representan-
ten vertegenwoordigen een persoon 
van het desbetreffende systeem. De 
vraagsteller is degene met een pro-
bleem of vraag uit het systeem. De 
opstelling wordt in principe gespeeld 
door een representant die geen deel 
uitmaakt van het systeem. In de prak-
tijk wordt hier soms wel eens van 
afgestapt. Er wordt met andere 
woorden gewerkt met reële perso-
nen en niet met poppetjes. Het gaat 
namelijk om het ervaren en doorvoe-
len van emoties.  Werken met poppe-
tjes geeft in de eerste plaats een 
overzicht, het helpt te begrijpen wat 
er gaande is. Bij een opstelling wordt 
er daadwerkelijk gewerkt op de ge-
voelens. 
 
Hoe gaat dit dan in zijn werk? 
De vraagsteller  vertelt wie er alle-
maal tot het systeem behoort.  Hij  
geeft achtergrondinformatie die no-
dig is om de opstelling te kunnen 
maken. Vervolgens worden de repre-
sentanten gekozen . De representan-
ten stellen zich vervolgens open voor 
wat ze ervaren op fysiek en emotio-
neel vlak. Wat we niet konden voelen 
in de workshop maar wat mevrouw 
Van Dael wel bevestigde was dat re-
presentanten vreemd genoeg vaak 
ook ervaren wat de echte betrokke-
nen ervaren. Om deze reden is het 
ook belangrijk dat je je als represen-
tant bewust bent dat deelnemen een 
intense ervaring kan zijn. Het is aan-
gewezen om bij je zelf te blijven, dat 
je je niet vereenzelvigt met wat je 
ervaart. Het is hierbij niet aan de re-
presentanten om conclusies te trek-
ken over wat opvalt. De representan-
ten benoemen enkel wat ze voelen, 
denken, horen en opmerken. 
 
Een specifieke vorm van systemische 
opstellingen zijn de trauma-
opstellingen. Hier komen we dichter 
bij onze slachtoffer-dadercontext. De 

pionier van trauma-opstellingen is 
Franz Ruppert. De gevolgen van een 
misdrijf kunnen de basis vormen van 
een ‘traumatische ervaring’. Een sys-
temische opstelling met het slacht-
offer als vraagsteller kan het slacht-
offer bijvoorbeeld helpen bij het ver-
werken van het feit. Voor de dader 
kan het bijvoorbeeld een betekenis 
hebben in het leren omgaan met het 
feit. 
Na een traumatische ervaring gebeu-
ren er binnen de psyche enkele af-
splitsingen: (1) een getraumatiseerde 
deel, verbonden aan het slachtoffer-
schap, (2) een overlevingsdeel, dat 
zichzelf wil beschermen tegen over-
weldigende traumagevoelens en (3) 
een gezonde deel. Afsplitsingen lei-
den tot ongevoeligheid voor zichzelf 
en anderen. Het maakt dat je je eigen 
slachtofferschap of daderschap niet 
onder ogen durft/kunt zien. De per-
soon zal als het ware pendelen tus-
sen deze afsplitsingen en dit kan lei-
den tot bijvoorbeeld de ontwikkeling 
van afwisselende slachtoffer-
daderhoudingen, agressie of depres-
sie. Ook bestaat het risico dat de per-
soon mensen meetrekt in deze nega-
tieve spiraal. Om uit deze afsplitsin-
gen te raken is het bewust worden en 
het erkennen van de traumatische 
ervaring noodzakelijk. Een systemi-
sche opstelling kan helpen om deze 
patronen zichtbaar te maken voor de 
persoon in kwestie. 
 
De vraag naar de haalbaarheid van 
zulke opstellingen in het bemidde-
lingswerk 
bleef niet lang 
achterwege. 
Algemeen 
waren de 
deelnemers 
het er over 
eens dat een 
volledige toe-
passing van dit 
opstellings-
werk niet haal-
baar is. Het 
bewustwor-
dingsproces 
van de afsplit-
singen kan wel 
een meerwaarde betekenen voor het 
communicatieproces binnen een be-
middeling. In dat opzicht kan deze 
methodiek wel enkele handvatten en 
tips aanreiken, bijvoorbeeld bij het 

herkaderen van boodschappen. Ui-
teraard is het niet de bedoeling dat 
de bemiddelaar zich ontpopt tot een 
therapeut. Ten slotte is ook de be-
middelingsmethodiek een integratie 
van elementen uit verschillende the-
orieën en methodieken. 
 
Verder kwam ook de mogelijke rele-
vantie van dit model naar boven bij 
intervisie en supervisie. Hiervoor 
blijkt het een interessante methodiek 
te zijn. Er waren niet veel deelnemers 
die in de context van inter- en super-
visie reeds geëxperimenteerd hebben 
met deze methodiek. Misschien 
maakte deze workshop ons wel warm 
om dit uit te proberen en ervaringen 
te delen …? 
 
 
 
7. Geconfronteerd met geweld -  

Celine Callaert en Christel       
Nassen   

 
Celine en Christel zijn beiden werk-
zaam in de praktijk van partnerge-
weld. Celine en Christel analyseren 
eerst hoe partnergeweld tot stand 
komt als een dynamisch en complex 
proces.  Vaak is het een opeenstape-
ling van factoren (alcoholmisbruik, 
zwangerschap, financiële problemen, 
stresssituaties,…).  Men onderscheidt 
de complementaire dynamiek met 
een ondergeschikte die ondergaat 
tegenover de symmetrische dyna-
miek waarbij beide partners een 
soort machtsstrijd uitvechten die 

escaleert. 
De spiraal van geweld wordt beschre-
ven waarna verder wordt ingegaan 
op de fase van de spanningsopbouw 
die uiteindelijk zal leiden tot een ex-
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plosie van het geweld. 
In de praktijk wordt er vooral ge-
werkt met de fase van de spannings-
opbouw.  Men tracht de betrokken 
partijen aan de hand van interactieve 
en visuele middelen zoals de thermo-
meter om hun woede te meten, in-
zicht te laten krijgen in het proces.  
De partijen krijgen een heel aantal 
kaartjes met situaties die ze moeten 
plaatsen op de woedethermometer 
om zelf te kunnen inschatten welk 
effect bepaalde situatie op hen en op 
hun partner heeft. Hierbij is het de 
bedoeling dat de betrokken partijen 
de signalen leren herkennen om in de 
spanningsopbouwfase zodanig te 
kunnen reageren dat er geen explosie 
van geweld meer komt.    
Aan de hand van een filmfragment 
moeten de deelnemers van de work-
shop zich trachten in te leven in een 
spanningsopbouwfase tussen een 
koppel. De ene groep moet zich inle-
ven in de man die zichtbaar geagi-
teerd geraakt en in de situatie van de 
vrouw die tracht te kalmeren maar 
daarin niet slaagt. 
De deelnemers krijgen nog een gete-
kende figuur te zien en er wordt ge-
vraagd wat ze zien. Er komen ver-
schillende reacties: een springend 
mannetje, een dansend mannetje, 
een opgewonden mannetje,… Dit om 
duidelijk te maken dat we altijd ge-
neigd zijn een interpretatie te geven 
en niet de loutere feiten weer te ge-
ven.  In principe waren er enkel enke-
le lijnen en een bolletje te zien. Onze 
geest heeft hier emoties en interpre-
taties aan toegevoegd. Dit gebeurt 
ook vaak in onderlinge contacten 
tussen koppels, de ene partner zegt 
iets maar de andere interpreteert dit 
op een manier die hij of zij als waar-
heid gaat aannemen. 
 
 
 
8. “Ik krijg het moeilijk uit mijn 

hoofd” –  Liselot Willems en Ilse 
Vande Walle 

 
Liselot Willems is al jaren werkzaam 
bij Slachtofferhulp. Uit haar ervaring 
vanuit het werken met jonge slacht-
offers kwam naar voren dat deze 
jonge mensen vaak het gevoel had-
den dat zij de enigen waren die een 
slachtofferervaring hadden meege-
maakt.  
Zij voelden zich dan vaak ook alleen, 

ondanks de deugddoende ondersteu-
ning die zij kregen vanuit ouders, 
familie, leerkrachten en vrienden.  
Hieruit is het werk ‘Ik krijg het moei-
lijk uit mijn hoofd. Getuigenissen van 
kinderen, jongeren en ouders na een 
misdrijf of een plotseling overlijden’ 
gegroeid: een boek met verhalen van 
kinderen en jongeren, voor kinderen 
en jongeren.” 
Niet alleen kinderen nemen het 
woord in dit boek maar ook ouders. 
Er wordt ook een stukje theoretische 
achtergrond bij het verwerkingspro-
ces van kinderen en bij het juridisch 
proces in België en Nederland en de 
positie van kinderen verschaft. 
De opzet van Liselots workshop op de 
Trefdag was de aanwezigen inwijden 
in het binnenbrengen van daderper-
spectief bij jonge slachtoffers. Ook 
jonge slachtoffers die een schokken-
de gebeurtenis hebben meegemaakt, 
moeten zich kunnen uiten om op die 
manier de gebeurtenis en alle gevoe-
lens die daarmee gepaard gaan een 
plaats te geven. 
De workshop werd op terechte wijze 
aangevat met volgende raadgeving: 
“neem jonge kinderen die slachtoffer 
geworden zijn van een misdrijf of 
geconfronteerd worden met een 
plotseling overlijden 
serieus. Laat je niet 
afschrikken door hun 
jonge leeftijd of door 
de vaststelling dat 
niet alle kinderen van 
praten houden, voel 
je niet geremd om 
met hen te praten en 
zoek aansluiting én 
durf te experimente-
ren met creatieve 
methodieken!” 
Immers, kinderen 
ontbreken vaak heel 
wat info over hun dader, het juridisch 
proces: wat er met de dader gebeurt 
en of deze bijvoorbeeld wordt ge-
straft, speelt zeker en vast mee in het 
verwerkingsproces van jonge slacht-
offers. Ondanks het feit dat jonge 
slachtoffers aangeven goed te zijn 
opgevangen door politie en directe 
omgeving en ondanks hun soms gro-
te fantasie en onrealistische verwach-
tingen, blijft het belangrijk om kin-
deren juiste en eerlijke informatie te 
geven op hun niveau. 
Voor slachtoffers, zelfs al zijn ze heel 
jong, is het belangrijk dat ze aan ie-

mand kunnen vertellen wat er ge-
beurd is, liefst bij iemand die ze kun-
nen vertrouwen en bij wie ze zich 
goed voelen. Kinderen kampen vaker 
en sneller met gevoelens van schuld, 
schaamte, angst en verdriet en hun 
loyauteit naar ouders toe zorgt er-
voor dat zij vaak proberen te verstop-
pen wat er gebeurd is. 
Ouders schieten soms in een be-
schermingsreflex naar hun kinderen 
toe en ontnemen hen zo soms hun 
recht op verhaal en juiste informatie, 
dit is wat bijvoorbeeld bemiddelaars 
ook soms ervaren. Soms krijgt je zelfs 
geen toegang tot de minderjarige 
slachtoffers. 
Liselot brengt aan dat je eerst bij ou-
ders moet afgetoetst krijgen hoe zij 
over de dader denken, dit immers 
bepaalt hoeveel ruimte een kind zal 
krijgen om met de dader bezig te zijn. 
Hoe dan ook mag het geen enkele 
hulpverlener, bemiddelaar, gespreks-
partner, …  aan de nodige moed ont-
breken om eerlijke antwoorden te 
geven op concrete vragen die jonge  
slachtoffers stellen. 
Maar hoe doe je dit nu allemaal? En 
wat met bemiddelaars die soms snel-
ler moeten werken dan hulpverleners 
en vaak iets ontluiken bij het jonge 

slachtoffers en ouders waarbij het 
soms niet altijd mogelijk is om nadien 
de gepaste nazorg te bieden? 
Liselot geeft advies: “neem je tijd en 
benoem de emoties van de ouders en 
maak bespreekbaar wat eenieder in 
het gezin voelt ten aanzien van de 
dader. Overtuig ouders dat kinderen 
ook nood hebben aan informatie, ze 
zitten vaak met vele vragen en heb-
ben concrete, eerlijke  informatie 
nodig om alles een plaats te geven en 
te verwerken. “  
Kinderen willen gehoord worden, ook 
al worstelen ouders zelf met hun ei-
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gen verwerkingsproces en zijn ze 
bang om met kinderen over het ge-
beurde te praten. Een externe hulp-
verlener kan ouders hierbij onder-
steunen en antwoorden geven op de 
vragen die het jonge slachtoffer 
heeft: leg uit dat je kinderen geen 
extra pijn doet door informatie te 
geven en dat het altijd beter is om 
met gepaste zorg kinderen slecht 
nieuws te brengen. Kinderen kunnen 
perfect aangeven waar ze wel of niet 
over willen praten en of ze al klaar 
zijn om hun gevoel te uiten over de 
dader. 
Liselot nodigde de aanwezigen uit tot 
een rollenspel maar al snel bleek dat 
het toch niet zo makkelijk is om met 
echt jonge slachtoffers te praten, 
soms zijn we hun taalgebruik een 
beetje verleerd.  
En hoe gedetailleerd bespreek je de 
feiten met het jonge kind en wat als 
het moeilijk praten is omdat het kind 
van zijn ouders het gevoel krijgt dat 
het niet over ‘het’ mag praten? Hoe 
omgaan met schuldgevoelens van het 
kind? Hoe komt het toch dat we altijd 
zo voorzichtig zijn als we met jonge 
kinderen aan het werk gaan? 
 
Na een soms wel wat stroef verlo-
pend rollenspel, reikte Liselot ons 
gelukkig heel wat bruikbare handva-
ten aan. 
 Je dient sowieso van start te gaan 
met drie uitgangspunten in je achter-
hoofd: neem kinderen serieus, push 
hen niet en geef hen de nodige ruim-
te om hun verhaal te doen en weet 
dat kinderen soms een duwtje in de 
rug nodig hebben. Pas je taalgebruik 
aan, durf experimenteren met crea-
tieve  methodieken, pas je inhoud 
niet aan ten gevolge van heersende 

beschermingsreflexen bij jezelf en 
ouders, maak dader minder angst-
aanjagend, stel concrete vragen, fo-
cus op positieve dingen en compli-
menteer kinderen. 
 
Tot slot? 
Mooie workshop! Warme persoon-
lijkheid van Liselot Willems! Dank-
baar dat slachtofferhulp bestaat! 
Heel wat nuttige tips! Fantastisch 
bruikbaar boek ‘Ik krijg het moeilijk 
uit mijn hoofd’ !  
Zin om het beter te doen met jonge 
slachtoffers en zin om te durven ex-
perimenteren met creatieve metho-
den! 
Workshop geslaagd!!! 
 
 
 
8. “Muren vertellen…” – Creatieve 
workshopreeks met woord en beeld. 
Hilde van Geel – vzw Within-Without 
Walls, Mia De Maeyer burger 
 
A. Voorafgaand  
 
Wat achtergrond over het project 
Parol! ¹  
De droom van Diederik De Beir² om 
met woord en beeld bruggen te slaan 
tussen kunst, cultuur, penitentiaire 
systemen en de brede maatschappij 
kreeg vorm in een Europees  cultuur-
project “Parol! Writing  and art 
beyond walls, beyond borders “ Dit 
project bracht vanaf  juni 2013 kun-
stenaars samen met gedetineerden 
in dertien Europese gevangenissen. 
Creatief Schrijven vzw³ coördineert 
dit project en werkt samen met 4 
andere Europese partners uit Polen, 
Italië, Griekenland en Servië. In 
Vlaanderen namen de gevangenissen 

van Dendermonde, Oudenaarde, 
Hoogstraten en Wortel deel aan het 
project.  
 
Wat achtergrond over Within-
Without-Walls 
De vzw Within-Without-Walls is een 
Belgische dialoog- en werkgroep rond 
gevangenen, slachtoffers, ex-
gevangenen en maatschappij. Ze 
werd opgericht in 2006 door Hilde 
van Geel en Jan De Cock⁴.  Het was 
deze vzw die meegevraagd werd 
door Diederik De Beir om mee in het 
Parolproject te stappen. De vzw had 
reeds ervaring met een sociaal-
artistiek project in gevangenissen nl. 
‘Geef Gevangenen Een Gezicht’⁵.  
 
B. Trefdag Suggnomè “Parol!project 
Muren vertellen…. “ Gevangenis Den-
dermonde 
 
Geïnteresseerd publiek 
Hoewel het de laatste workshop was 
in de namiddag was het opvallend 
hoe alle deelnemers heel stil en geïn-
teresseerd luisterden naar het ver-
haal van Hilde Van Geel en Mia De 
Maeyer. Hilde vertelde  over haar 
persoonlijk rouwverwerkingsproces 
nadat haar zus slachtoffer werd van 
een levensdelict. Ze verwoordde hoe 
de ontmoeting met Jan de Cock voor 
haar van doorslaggevende betekenis 
is geweest in haar “herstel”proces. 
Ondertussen geeft Hilde al een hele 
tijd getuigenissen binnen en buiten 
de gevangenismuren. Ze vertelt er 
over haar  verwerkingsproces als 
slachtoffer en over haar visie op her-
stel. Zo tracht ze daders en slacht-
offers dichter bij elkaar te brengen en 
de maatschappelijke tendens tot 
‘polariseren’ te verzachten.    

Met dank aan Hilde van Geel voor de ondersteunende tekst bij het  ‘Muren vertellen’ project.   

¹ Volg de activiteiten van Parol! op  www.parol-art.eu  

² Hij is lesgever en adjunct-directeur bij Het Perspectief, centrum voor volwassenenonderwijs en geeft Engels en Nederlands in de ge-

vangenissen van Gent en Oudenaarde.  

³ Creatief Schrijven vzw en de Europese partners zijn over+tuigd dat Parol! het artistiek/cultureel en intercultureel bewustzijn van de 

gedetineerden aanscherpt en hen kan stimuleren tot een  actieve, open en  inspirerende houding die een re-integratieproces in de sa-

menleving kan bevorderen 

⁴ Zie   www.withinwithoutwalls.be   De vzw is een rechtstreeks gevolg van het engagement van Jan De Cock. Jan is sinds 1987 betrok-

ken bij het gevangeniswezen vooral in Chili en België. Hij is ook auteur van de boeken 'Hotel Prison' en 'De Kelders van Congo'.  Beide 

boeken zijn een weergave van persoonlijke ervaringen met  gedetineerden en het leven in en rond gevangenissen.  

⁵ Dit project van 2007 toonde hoe gevangenen, ex-gevangenen, slachtoffers en maatschappij via maskers naar zichzelf en naar de 

andere kijken. Het project was uniek omdat voor het eerst slachtoffers, daders en vrije burgers hun creativiteit deelden als weg naar 

bevrijding. 

⁶ Jammer genoeg blijkt tot op heden nog geen toestemming te zijn bekomen van ‘de Regie der Gebouwen’ om deze kunstwerken ook 

daadwerkelijk hun plek te geven. 
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Deelnemen aan Parol! Een grote uit-
daging  
Het was een grote uitdaging om een 
aantal gedetineerden, slachtoffers en 
neutrale burgers bij elkaar te krijgen 
om samen  met woord- en beeld be-
zig te zijn. Dit bleek zowel voor 
Slachtofferhulp als voor de mensen 
werkzaam in de gevangenis niet zo 
evident. Uit eigen ervaring had Hilde 
er vertrouwen in dat enkel die men-
sen, die er klaar voor waren, zich zou-
den aanmelden. En dat gebeurde ook 
zo. Begin juli 2013 ging men acht da-
gen aan de slag. In samenspraak 
werd gekozen om twee grote pane-
len te maken die aan de buitenkant 
van de gevangenis⁶ zouden hangen 
en drie panelen, binnen de muren 
van de gevangenis. Ze werden hierbij 
ondersteund en bijgestaan door 
woordkunstenaar Lotte Dodion en 
beeldkunstenaar Peter Verbruggen. 
Zij waakten mee over de doelstelling 
van het Parol!project namelijk komen 
tot een duurzaam product. 
 
Samen timmeren aan een duurzame 
boodschap van dialoog 
De bedoeling van deze artistieke sa-
menwerking was door dialoog een 
klimaat van veiligheid en verbonden-
heid te creëren en zo antwoorden te 
zoeken op de vraag ‘Hoe  kunnen we 
de kloof overbruggen tussen daders, 
slachtoffers en burgers?’ Het was een 
vrij intensieve cursus vanwege de 
samenstelling van de doelgroep, de 
emoties die soms naar boven kwa-
men en het moéten komen tot een 
eindproduct. Er werd gewerkt rond 
vier thema’s: “ontmoeten”, 
“grenzen”, ”tegenpolen” en 
“verbinding”. Dagelijks zorgden Jan 
en Hilde voor het aanbrengen van het 
thema. Hierbij was er aandacht voor 
speelsheid en humor want dat werk-
te  ontspanning,  openheid en diep-
gang  in de hand. Bij het afsluiten van 
de dag was er oog voor het welbevin-
den van elke deelnemer. 
 
Het antwoord is heel simpel: “Door in 
ontmoeting te gaan met elkaar, kun-
nen we de kloof tussen daders, 
slachtoffers en burgers overbruggen. 
Op 13 juli 2013 ging het toonmoment 
met receptie door in de gevangenis 
van Dendermonde. Dit was het hoog-
tepunt voor iedereen: voor alle deel-
nemers, voor hun getuigen die ze 
mee naar binnen mochten brengen, 

voor de betrokken kunstenaars…. 
Mia De Maeyer die als burger deel-
nam, getuigde dat dit een wonder-
baarlijk project was. Ze voelt zich 
heel dankbaar dat ze dit heeft mogen 
meemaken.  
Ook zij ervaarde dat de kloof kan 
overbrugd worden door echt authen-
tiek met elkaar in ontmoeting te 
gaan.  
Hilde hoopt dat als elke deelnemer 
vertelt over wat dit project met hem 
of haar heeft gedaan, er misschien 
een waaier ontstaat van positieve 
boodschappen in de buitenwereld, 
die een andere, meer genuanceerde 
visie kunnen neerzetten en misschien 
iets van deze  lichtheid, die we erva-
ren hebben,  kunnen meegeven, 
naast wat we dagelijks in de media te 
horen krijgen en zien. 
 

Suggnomè nu ook op        

Facebook:  

www.facebook.com/

Suggnomebemiddelingen-

herstelrecht 
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Brieven uit 
Nederland 

 
Als je een andere 
bril opdoet, ga je 
anders naar 
(eigen) macht    
kijken  
Gert Jan SLUMP¹ 
 

 

 

 

 

 

 

De Stichting Restorati-
ve Justice Nederland 
laat op deze plek weer 
van zich horen. Aan 

mij de eer de lezers in België (en ongetwijfeld ook in Ne-
derland) bij te praten over de ontwikkelingen in Neder-
land. 

 

Het allermooiste nieuws is dat op basis van het concept 
beleidskader herstelbemiddeling dat voorlopig is vastge-
steld zes pilots gestart zijn in Nederland.  
Het concept beleidskader is mede geënt op een adviesno-
ta die de Stichting met inbreng van het hele netwerk 
heeft mogen schrijven voor het Ministerie van Veiligheid 
en Justitie. Na de pilots zal het beleidskader definitief 
worden vastgesteld. 
Een andere belangrijke ontwikkeling waar ik in maart 
2013 al over schreef is de invoering van een wetsartikel 

51h in het Wetboek van Strafvordering in 2012.  

In dat wetsartikel, vallend onder de titel schadevergoe-
ding, staat dat het OM bevordert dat de politie in een zo 
vroeg mogelijk stadium slachtoffer en verdachte medede-
ling doet van de mogelijheden tot bemiddeling.  

Indien een bemiddeling tussen slachtoffer en verdachte 
tot een overeenkomst heeft geleid, houdt de rechter bij 
het opleggen van een straf of maatregel, daarmee reke-
ning.  

Ten derde bevordert het OM bemiddeling tussen slacht-
offer en een veroordeelde, nadat het OM de wens  van 
het slachtoffer heeft nagegaan. 

 

De zes pilots (op tien plekken in Nederland) zijn zo geko-
zen dat een groot deel van het herstelgerichte veld (of 
herstelcontinuüm) wordt bestreken.  

 

 

 
Zo zijn er twee pilots bij de politie. Een van die pilots is 
specifiek gericht op jeugdigen (Spijkenisse). Getrainde 
politiemensen doet daar zelf de bemiddeling op basis van 
het model ontwikkeld door de Kent Police in Engeland. 
Mocht de politie er niet uitkomen of een bemiddeling te 
ingewikkeld is voor een ‘streetwise’ bemiddeling dan kan 
er worden ‘opgeschaald’ naar bemiddelaars van HALT 
Nederland en gemeenteambtenaren (jongerenwerkers en 
opbouwwerkers). 

De tweede pilot vindt plaats in Utrecht en daar is aanslui-
ting gezocht bij de herstelgerichte infrastructuur van de 
Vreedzame Wijk en de Vreedzame Stad. Mediators be-
middelen hier na aangifte van lichte delicten. 

 
Twee pilots vinden plaats tijdens de officiers- en rechters-
fase (op zes plaatsen in Nederland). Op vijf plaatsen 
wordt herstelbemiddeling ingezet in het kader van ZSM. 
Dat staat voor een gezamenlijke werkwijze van strafrech-
telijke ketenpartners die aan een overlegtafel op het poli-
tiebureau de wijze van afdoen van een zaak bepalen. Een 
aardig filmpje daarover is te vinden via de URL http://
is.gd/qviJpc. De S staat onder meer voor slim, slachtoffer-
gericht en spoedig. De plaatsen waar het om gaat zijn 
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Noord Holland en 
Brabant Oost. 

¹  Gert Jan Slump (sociaal ondernemer, inspirator, criminoloog, en werkend voor en met de Stichting Restorative Justice Neder-

land) schreef dit stuk ten persoonlijke titel. 

http://is.gd/qviJpc
http://is.gd/qviJpc
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De tweede pilot in de officiers- en 
rechtersfase richt zich specifiek op 
jeugdigen en vindt plaats in Breda/
Middelburg en Amsterdam. 

De mediations in deze pilot worden 
voor 50% uitgevoerd door bemidde-
laars van Slachtoffer in Beeld en 
voor 50% door strafrechtsmedia-
tors. 

 
Twee pilots vinden plaats in het 
kader van het reclasseringstoezicht 
in Rotterdam. De eerste richt zich 
op inzet van herstelconferenties bij 
jong volwassen daders, uit te voe-
ren door de Eigen Kracht Centrale. 
De tweede op de inzet van bemid-
deling in het kader van een locatie- 
en contactverbod, uit te voeren 
door Slachtoffer in Beeld. 

 

Al met al gaat het om een rijk palet 
aan pilots over de volle breedte van 
het strafrechtelijk proces en met 
inzet van vele ervaren en gekwalifi-
ceerde aanbieders van bemiddeling, 
mediation en conferencing. 

 

De pilots worden onderzocht door 
het Wetenschappelijk Onderzoeks- 
en Documentatie Centrum (WODC) 
van het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie, uit te voeren door Intervict 
in Tilburg. 

 
Tijdens de landelijke aftrap van de 
pilots in Rotterdam was staatssecre-
taris Teeven duidelijk in zijn ambi-
ties om herstelbemiddeling nu goed 
te gaan neerzetten, na een zorgvul-
dige evaluatie van de resultaten en 
met wat hem betreft de belangen 
van het slachtoffer op de eerste 
plaats. Het was met recht een mooi 
moment voor herstelbemiddeling 
en alle betrokkenen die met elkaar 
keihard hebben gewerkt aan het 
verder ontwikkelen van herstelrecht 
in Nederland.  

 

De pilots staan en daarmee is een 
mooi moment gemarkeerd. Dat is 
niet het enige wat gebeurt. Op 
steeds meer plekken in het land 
wordt door strafrechtsmediators, 
Slachtoffer in Beeld, de Eigen Kracht 

Centrale en ook door onze Stichting 
voorlichting en training gegeven 
over herstelrecht en herstelgericht 
werken. Beroepsgroepen raken 
steeds meer overtuigd van de meer-
waarde van een herstelgerichte 
aanpak.  

Zo hebben wij onlangs in het ver-
lengde van ons tweejarig Europese 
project ‘Restorative Justice in Euro-
pe – safeguarding victims & empo-
wering professionals (RJE)’ een be-
gin gemaakt met het geven van 
Masterclasses ‘Aan de slag met her-
stel- en slachtoffergericht werken’ 
voor medewerkers van de Dienst 
Justitiële Inrichtingen. Deze master-
classes mocht ik verzorgen samen 
met onze nieuwe directeur Sasha 
ter Hoeven. Ja, ook onze organisatie 
ontwikkelt verder om samen en in 
verbinding met het netwerk de uit-
dagingen voor de komende jaren 
aan te gaan. 

Het RJE literatuuronderzoek en het 
veldwerkonderzoek, waar met na-
me mijn collega Anneke van Hoek 
keihard aan heeft gewerkt, zijn te 
downloaden via onze site 
www.restorativejustice.nl/nieuws. 

 
Ook met de drie reclasseringsorga-
nisaties is een begin gemaakt met 
het verzorgen van deze Masterclas-
ses ‘Aan de slag met herstel- en 
slachtoffergericht werken’. 

Voorlichting vanuit de Stichting aan 
burgemeesters eind dit jaar maakte 
duidelijk dat ook zij doordrongen 
beginnen te raken van de meer-
waarde van herstelrecht voor lokale 
veiligheidsplannen. Het zou ons dan 
ook niet verbazen dat op het Euro-
pese congres van het European Fo-
rum for Restorative Justice in 2016 
een van de keynotes zal worden 
verzorgd door een Nederlandse 
burgemeester. 

 
Op donderdag 16 januari 2014 in de 
middag organiseert de werkgroep 
onderwijs van de stichting samen 
met de Hogeschool Utrecht in 
Amersfoort een werkconferentie 
met heel veel aanbieders rond her-
stelgericht werken en herstelrecht 
in het onderwijs. België is een eind 
weg maar mocht je je willen opge-

ven dan kan dat via http://is.gd/
YCwWoZ . Het programma biedt 
ook een snel overzicht over het net-
werk in de onderwijssector. 

 
Onze gesprekken met vertegen-
woordigers van rechterlijke macht, 
OM en politie geven ook aan dat 
herstelrecht en herstelgericht wer-
ken ruimte biedt voor een nieuwe 
waardigheid in ambt en functie. 
Herstelrecht doet een hernieuwd 
appèl op de magistratelijkheid van 
publieke functionarissen. Het biedt 
hen de mogelijkheid vanuit een an-
der perspectief te bezien of, wan-
neer en hoe, zoals Jim Watson (Kent 
Police) met wie wij in Spijkenisse de 
training voor politiemensen en ge-
meenteambtenaren mochten ver-
zorgen, het verwoordde, de 
‘power’ball gespeeld moet worden.  

Het biedt hen ook opnieuw ruimte 
voor de kunst van het ‘loslaten’ met 
behoud van regie. Voor een officier 
van justitie betekent dat een moge-
lijkheid om van crime fighter weer 
magistraat te worden en voor een 
burgemeester om in plaats van 
(hulp)veldwachter weer of ook bur-
gervader/-moeder te zijn. Zo biedt 
herstelgericht werken en herstel-
recht allerlei mogelijkheden voor 
een professionele innovatie bij ge-
vangenispersoneel, politiemensen, 
reclasseerders, slachtofferhulpver-
leners, officieren van justitie, rech-
ters, burgemeesters en ja, zelfs 
staatssecretarissen. Want het draait 
niet alleen om andere dingen doen, 
maar vooral om de dingen anders te 
gaan doen. 

Hoe mooi is het om te zien dat men-
sen hun functie met waardigheid 
(opnieuw) weten in te vullen en te 
vernieuwen en vandaaruit het 
slachtoffer, de dader en de gemeen-
schap met diezelfde waardigheid 
tegemoet te treden. En hoe mooi is 
het daar een bijdrage aan te mogen 
leveren: niet met macht, niet vanuit 
belangen maar in verbinding, doel-
gericht, gedreven en geïnspireerd! 

 
Als je een andere bril opdoet ga je 
anders naar (eigen) macht kijken.  

http://www.restorativejustice.nl/nieuws
http://is.gd/YCwWoZ
http://is.gd/YCwWoZ
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‘De Witte’ fileert de realiteit... 
 

“De onschuldigen” 
 
De velden van de Westhoek kleuren grijs.  Ik rij naar het land van ‘Duizend en duizend soldaten, altijd 
iemands vader, altijd iemands kind”¹ . De vroege eenzaamheid spiegelt het opiniestuk in De Stan-
daard: “Hier rusten geen helden, enkel mannen, jongens nog, die als slachtvee door machtswelluste-
lingen de dood werden ingestuurd!”  Ieper zal ze nu wat financieel gekleurd herdenken.  Oorlog  is 
nauwelijks te vatten.  Niet alle keizers zijn monsters, niet alle presidenten zijn schaapjes.    
Tijdens dergelijke ritten neemt melancholische muziek me mee naar het eindejaar.  De donkere da-
gen wegen zwaar op mijn ziel.  Mijn gelaarsde kat weet hoe ik mijn gevoelens kan martelen met mu-
ziek.  Nu zeurt Bob Dylan ‘This is the story of Hurricane”. De zwarte bokser werd ten onrechte 
veroordeeld voor moord.  Onlangs zag ik ook nog eens de film. Drie Canadezen weerstonden 
maandenlang de intimidaties om de veroordeling aan te vechten. Bob Dylan zong er een protestsong 
over.  Ik hou ontzettend veel van het viooltje dat deze song ondersteunt.   Het scheurt de pijn.   

De wereld is soms in handen van gekken.  De wereld is te vaak in handen van gekken.  Robert Hare, 
een van de deskundigen rond psychopathie, schreef het reeds: ‘Psychopaten zitten in het bureau 
naast jou, of maken deel uit van jouw regering.’  Macht erotiseert niet vaak, macht creëert monsters.  
Naar het schijnt hebben wij allen een eindeloos verlangen naar macht.  Ergens dromen vredesduiven 
ervan om havik te worden. Het mag een wonder heten dat deze aarde zich steeds weet te herstellen.  
Hoe vaak werd ze al gekwetst en verwond?  Welke bemiddelaar is hier aan het werk?   

Mijn herinneringen dwalen af naar ‘den troep’.  Eenmaal aangekomen in Kassel werden we gediscipli-
neerd!  Van een zootje ongeregeld maak je soldaten. Van soldaten maak je een leger. De dwaze vij-
and uit het Oosten is immers een verwerpelijke macht.  In ‘den troep’ werd geen gezag gehanteerd. 
Ik sta er nog altijd versteld van hoe we plooiden naar de macht, bogen voor discipline en gedachte-
loos uitvoerden wat er van ons gevraagd werd. We werden gehoorzame lichamen, niets meer, niets 
anders. 

Plots staan de wagens richting Westhoek stil.  De zon verschuilt zich in mist.  De radio brengt het 
nieuws van weer eens een kettingbotsing.  Vijf kilometer verder werden wagens en levens uit elkaar 
gescheurd.  Steeds opnieuw word ik herinnerd aan  de kwetsbaarheid van het leven.  

Mijn gedachten dwalen af naar mijn gelaarsde kat, naar Ellia, naar mijn verre vriend uit het Naams 
dorpje, naar James de gevangenisdirecteur, naar tochtgenoten uit het forensisch herstelwelzijn. Heb 
ik hen alles al verteld wat ik hen zou moeten vertellen?   

Een hulpverlener tikt teken het raampje.  We mogen traag terug rijden, weg van de autostrade, weg 
van de ellende.    

Ik stop de CD van Smith & Burrows in de speler en probeer mijn gedachten te focussen op meezin-
gen: 

 

“No need to run and hide 
It’s a wonderful, wonderful life 

No need to laugh and cry 
It’s a wonderful, wonderful life” 

 

Ik rij Ieper binnen.  Onder de Menenpoort krijgt een kerstboom een GAS-boete.  

De Witte  

¹  Met dank aan Willem Vermandere .   
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        Bemidde 
                                WERKGROEP VORMING VOOR BEMIDDELING IN DELICTSITUATIES  

 

Vormingsprogramma 2014 
Vorming voor en door bemiddelaars 

Wanneer  

 

Wat  

27.01.14 2e dag rond Verbindende Communicatie door Erwin Tielemans 

27.02.14 Methodiek: Tandembemiddeling (Hilde Vanlommel en Bie Vanseveren + moge-

lijks een buitenlandse expert) 

Maart Vorming visie: Kan het herstelrechtelijk aanbod waarmaken wat het herstel-

recht aankondigde? + de kloof tussen wat herstelrechtelijke aanbod is en hoe 

het  gepercipieerd wordt  

Maart/april Methodiektraining omgaan met macht van derden 

April Creatieve 2-daagse rond emoties in bemiddeling (deelwerkgroep BemiddeLINK) 

16.05.14 Omgaan met culturele diversiteit in bemiddeling door Fanny Matheussen 

02.06.14 Methodiek: Peace Making Circles (Davy Dhondt en Ingrid Marit) 

15 .09.14 Vorming:  Omgaan met agressie door vzw Touché 

18.09.14  Forumdag (herstelbemiddeling minderjarigen) Meer uitleg vind je bij ‘Nieuws 

uit de Sector).  

07.10.14 Intervisie tandembemiddeling  

16.10.14 Methodiektraining (agressie?) 

Begin november ‘14 Non-verbale praatmethodieken (Bie Vanseveren en Barbara Van Dael) 

20.11.14 Trefdag (datum onder voorbehoud) 

05.12.14 Oplossingsgericht werken (BAAB-team) 
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!!! Aandacht !!! 
 

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 40 euro als gift aan de organisatie schenken.   

 

Concreet betekent dit dat al wie, over een kalenderjaar  gespreid, minimaal 40 

euro stort op ons rekeningnummer:  736-0001066-63, een fiscaal attest ont-

vangt 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 40 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 40 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 belas-

tingafgifte in de brievenbus krijgt. Dan wordt er namelijk gevraagd naar uw uitgaven in het be-

wuste 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) 40 euro op 736-0001066-63 met                 

vermelding van ‘je naam’ en “gift: fiscaal attest”. 
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20 december 2013 

V.U.: Marianne Regelbrugge 

Diestsesteenweg 49 

3010 Kessel-lo 

Tel: 016/ 22 63 88 

Fax: 016/ 22 74 82 

Bank: 736-0001066-63 

E-mail: info@suggnome.be 

Website: www.suggnome.be 

 

Nu ook op Facebook: 

www.facebook.com/

Suggnomebemiddelingenher-

stelrecht 

 

 

 

 

 

 

Met de steun van:  

FOD Justitie 

Vlaamse Gemeenschap  

 

              

 

        INHOUD 

 

     


