
  
 

 

2017 

 
  

Achter de Spiegel 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

1 
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Het idee voor het project ‘Achter de Spiegel’ kwam tot stand in het 

najaar van 2016 naar aanleiding van een samenloop van vaststellingen 

en toevallige opportuniteiten. We ontvingen signalen van de directie 

van de gevangenis van Ieper dat zij mogelijkheden zag voor meer 

herstelgerichte initiatieven binnen de muren. Ook een aantal 

samenwerkingspartners deelden de nood aan lokale herstelgerichte 

praktijken. Bovendien wordt Moderator vzw in haar praktijk dagelijks 

geconfronteerd met een doelgroep die bemiddeling wenst, maar waar 

niet aan die nood kan voldaan worden doordat hun rechtstreekse dader 

of slachtoffer hier niet toe bereid is. Daarnaast vinden betrokkenen het 

soms niet wenselijk om met hun eigen slachtoffer of dader in contact 

te treden, maar zijn ze wel nieuwsgierig naar de andere kant van het 

conflict.1 Geïnspireerd door buitenlandse initiatieven, zoals Sycamore 

Tree Project & Building Bridges, die op de conferentie in Leiden (2016) 

van het Europees Forum voor Herstelrecht2 werden voorgesteld, 

concretiseerde zich het idee om in West-Vlaanderen een pilootproject 

op te starten om slachtoffers en daders, die niet bij hetzelfde misdrijf 

betrokken zijn, via gespreksgroepen met elkaar in contact te brengen 

en hen samen een traject richting herstel te laten afleggen. Met dank 

aan de provincie West-Vlaanderen kregen we in 2017 gedurende 10 

maanden de (budgettaire) ruimte om hierrond aan de slag te gaan. Het 

project ‘Achter de Spiegel’ werd hiermee een realiteit. 

 

De keuze voor de benaming ‘Achter de Spiegel’ werd ingegeven door 

de vooropgestelde doelstelling van het project. Door slachtoffers en 

daders uit verschillende misdrijven in contact te brengen met elkaar, 

willen we hen de andere kant van het verhaal laten zien en hen de kans 

geven inzicht te verkrijgen in wat het betekent om slachtoffer of dader 

                                                                 
1 In de loop van het project merkten we bovendien dat ‘Achter de Spiegel’ ook 
als aanvulling op een reeds doorlopen bemiddeling een meerwaarde kan hebben. 
2 European Forum for Restorative Justice (EFRJ); voor meer informatie, zie: 
www.efrj.com. 
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te zijn. Met ‘Achter de Spiegel’ willen we met andere woorden 

deelnemers een spiegel voorhouden en hopen we dat zij zichzelf 

kunnen herkennen in het verhaal van de ander. Door aandacht te 

schenken aan de mens achter de term “slachtoffer” en “dader”, streven 

we er tegelijkertijd naar aan te tonen dat het beeld dat ze denken te 

zien (van zichzelf, maar ook van de ander) niet noodzakelijk 

overeenstemt met hetgeen erachter ligt.3  

 

Moderator vzw realiseerde ‘Achter de Spiegel’ evenwel niet alleen. Met 

lokale samenwerkingspartners in West-Vlaanderen gingen we het 

overleg aan en zochten we naar expertise in het begeleiden van 

groepsgesprekken. Uiteindelijk konden we op deze manier een 

methodiek uitwerken en effectief een gespreksgroep organiseren 

tussen daders en slachtoffers uit niet-gerelateerde feiten. De eerste 

bevindingen uit de praktijk hielpen ons om de methodiek verder te 

verfijnen. 

 

Als resultaat hiervan werd dit draaiboek samengesteld, waarin zowel 

het voortraject van de groepsgesprekken, vijf uitgewerkte 

bijeenkomsten als de nazorg voor deelnemers beschreven staat. We 

wensen te benadrukken dat dit draaiboek een leidraad is en geen strikt 

script. Elke groep van daders en slachtoffers zal immers steeds een 

andere dynamiek teweeg brengen, waardoor de methodiek flexibel kan 

toegepast worden, rekening houdend met de specifieke noden van de 

individuele deelnemers. Om deze reden voorzien we in het draaiboek 

ook steeds een aantal alternatieven bij de opdrachten waaruit de 

facilitators een keuze kunnen maken, afhankelijk van het verloop van 

de gespreksgroep die ze begeleiden. Daarnaast denken we dat deze 

methodiek ook toepasbaar is voor een ruimere doelgroep dan daders 

en slachtoffers; ook bij betrokkenen van een verkeersongeval zien we 

bijvoorbeeld mogelijkheden. Dit veronderstelt evenwel een aantal 

kleine aanpassingen in methodiek (zie aanpassingen draaiboek i.h.k.v. 

gespreksgroep verkeersongevallen). 

                                                                 
3 Naar analogie van het verhaal “Through the looking glass” van Lewis Caroll. 



  
 

9 
 

 

Indien er vragen zijn bij de inhoud van het draaiboek of ondersteuning 

gewenst is bij het opstarten van een gespreksgroep, kan er steeds 

vrijblijvend contact opgenomen worden met Moderator vzw, Forum 

voor Herstelrecht en Bemiddeling, via onderstaande gegevens. 

 

Bemiddelingsdienst West-Vlaanderen 

Hendrik Consciencestraat 9, 8500 Kortrijk 

T 051 31 64 40 

bemiddelingsdienst.ieveko@moderator.be 
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Om een gespreksgroep te realiseren is het eerst en vooral van belang 

om voldoende mensen uit je doelgroep over het bestaan ervan te 

informeren. Om een gespreksgroep te kunnen samenstellen, is het 

namelijk noodzakelijk om voldoende deelnemers te hebben. Om 

voldoende spreekruimte voor elke deelnemer te kunnen garanderen, 

veiligheid en vertrouwen in de groep mogelijk te maken en aandachtig 

te zijn voor uitval, suggereren wij een minimum van 6 en een maximum 

van 10 deelnemers. Omdat ‘Achter de Spiegel’ streeft naar een win-win 

voor zowel daders als slachtoffers en geen doelgroep wil bevoordelen 

of viseren, wordt een groep idealiter evenwichtig samengesteld 

(evenveel slachtoffers als daders).  

 

De praktijk leert ons dat slachtoffers moeilijker te bereiken zijn; voor 

deze groep kunnen daarom extra inspanningen nodig zijn. Er zijn 

verschillende pistes mogelijk om potentiële deelnemers te bereiken, die 

best allen tegelijk worden ingezet: 

 

 Informeren van slachtoffers en daders die contact opnamen met 

een bemiddelingsdienst (Moderator vzw of de HCA-diensten). 

 Aanspreken van hulp- en dienstverlening waar slachtoffers en 

daders mee in contact komen en het gevangeniswezen, zodoende 

cliënten te kunnen informeren over de mogelijkheid tot deelname. 

Dit kan door: 

o Het ter beschikking stellen van informatiebrieven4 die hulp- 

en dienstverleners kunnen bezorgen aan hun cliënten. 

o Het organiseren van een zitdag bij hulp- en dienstverleners 

waar potentiële deelnemers rechtstreeks informatie kunnen 

bekomen. 

                                                                 
4 In bijlage 1 kan u een voorbeeld van dergelijke informatiebrief terugvinden. 
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 Verspreiden van informatie via specifieke lotgenotengroepen. 

 Het breed verspreiden van informatie. Dit kan o.a. door: 

o Het neerleggen van informatiebrieven in wachtzalen en 

folderkiosken van relevante organisaties (CAW’s, sociale 

huizen, CGG’s, justitiehuizen, rechtbanken, ziekenfondsen, 

VDAB’s, revalidatiecentra, dokterspraktijken etc.) of plaatsen 

waar veel mensen langskomen (bibliotheken, gemeentehuizen 

etc.) 

o Het opzetten van lokale acties (bv. infostand op drukbezochte 

plaatsen, organiseren van een infoavond) 

 Bekendmaking via lokale pers (geschreven pers, radio & tv) 

 Het verspreiden van informatie via internet en sociale media 

(website, facebook(pagina), twitter etc.) 

 

 
Niet iedereen die interesse vertoont in ‘Achter de Spiegel’, komt 

automatisch in aanmerking om deel te nemen. Probeer zelf een 

duidelijke doelgroep voor ogen te hebben en hierover duidelijk te 

communiceren. Hoewel we steeds zo weinig mogelijk 

uitsluitingscriteria willen voorop stellen, kunnen deelnamecriteria 

verschillen naargelang de setting, doelgroep en opzet waarvoor de 

gespreksgroep wordt opgestart. Van belang is dat je de keuze voor 

deelnamecriteria steeds kan motiveren. Volgende deelnamecriteria 

voor potentiële deelnemers stonden i.h.k.v. de projectfase voorop: 

 Betrokken zijn bij een misdrijf of verkeersongeval (als 

slachtoffer/nabestaande of dader/veroorzaker) waarbij een 

gerechtelijke procedure lopende of afgerond is; 

 Meerderjarig zijn (18+); 

 De Nederlandse taal voldoende machtig zijn; 

 Extra criteria i.h.k.v. de gevangeniscontext kunnen zijn: 

slachtoffers mogen niet vertrouwd zijn met het gevangeniswezen 

of zelf dader geweest zijn (afspraken hieromtrent kunnen verschillen 

van gevangenis tot gevangenis). 
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We vinden het niet opportuun om een onderscheid te maken naar fase 

in de gerechtelijke procedure (voor of na vonnis) of de fase van 

verwerking waarin betrokkenen zich bevinden. We geloven net in de 

meerwaarde van een dergelijke mix, aangezien deelnemers op die 

manier nog meer kunnen leren van elkaars verhaal. 

  

We wensen bovendien geen onderscheid te maken naar type misdrijf. 

Enige uitzondering hierop zijn zedenfeiten. Aan daderkant zouden we 

aanraden om geen mix te maken van plegers van zedenfeiten en plegers 

van andere feiten, dit ter bescherming van de zedenpleger5. Er kan 

uiteraard wel een groep worden samengesteld specifiek gericht op 

zedenfeiten. 

 
Tijdens het eerste contact met potentiële deelnemers is het enerzijds 

belangrijk om voldoende informatie mee te geven over de doelstelling 

en verloop van de gespreksgroep. Anderzijds is het nuttig om al enige 

achtergrondinformatie te bevragen en te polsen naar hun motivatie en 

verwachtingen. 

 

1. Informatieverstrekking 
 

 Doelstelling 

Mensen de mogelijkheid geven het gebeurde een plaats te kunnen  

geven, mensen sterken, zicht krijgen op de andere kant van het 

verhaal. 

 

 Verwachtingen van de deelnemers 

Nood aan contact met de ander, belangrijk om ‘verder te kunnen’, 

bereidheid open te kunnen spreken in groep over standpunten, 

                                                                 
5 Tussen daders leven er vaak heel wat vooroordelen naar zedenplegers toe. 
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gevoelens en  ervaringen,, bereidheid te luisteren naar de andere 

partijen, bereidheid  zichzelf te verplaatsen, tijdens alle sessies 

aanwezig kunnen zijn. 

 

 Wat kan wel en niet bereikt worden? 

Ruimte om eigen verhaal te brengen, maar spreekruimte zal beperkt 

zijn, gesprekken zullen gestructureerd verlopen. Er wordt gewerkt rond 

een aantal thema’s waar slachtoffers en daders met elkaar in gesprek 

gaan, dewelke het eigen misdrijf overschrijden. 

 

 Praktisch 

o Aantal deelnemers 

o Rol facilitators 

o Locatie & aanvangsuur  

o Aantal en duur sessies 

o Thema’s, structuur, groepsgesprekken met mogelijks opdrachten, 

mogelijkheid van ‘huiswerk’ 

 

 Emotioneel engagement 

 

 

2. Achtergrondinformatie  
 

 Op welke manier werd je geïnformeerd over ‘Achter de Spiegel’? 

 Wens je deel te nemen als dader of als slachtoffer? 

 Feiten? 

 Voor/na vonnis? 

 Woonplaats? 

 Poging tot bemiddeling ondernomen met eigen dader of 

slachtoffer? 

 Wat is je motivatie om aan ‘Achter de Spiegel’ deel te nemen? 

Welke verwachtingen heb je? Wat hoop je hieruit te halen/te 

bereiken? 



  
 

14 
 

 Kan je jou vinden in de verwachtingen die ‘Achter de Spiegel’ 

heeft naar de deelnemers toe?  

 Interesse? 

 

3. Praktisch 
 Naam 

 Adres 

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 

 Wanneer bereikbaar? 

 Beschikbare data en tijdstippen? 

 

 
Indien de persoon tijdens het eerste contact aangeeft interesse te 

hebben in deelname en behoort tot de doelgroep, kan er een afspraak 

vastgelegd worden voor een intakegesprek. Om dit gesprek vorm te 

geven kan het protocol6 hierbij als instrument gebruikt worden. Het 

protocol betreft een document dat door alle deelnemers ondertekend 

wordt in de eerste sessie om hun eigen engagement en dat van de 

anderen te bevestigen, om op die manier een veilige setting voor alle 

deelnemers te creëren. 

Het doel van dit intakegesprek is om deelnemers voldoende te 

informeren over en voor te bereiden op deelname en de verwachtingen 

goed op elkaar af te stemmen (een aantal aspecten uit het eerste 

contact kunnen hier best herhaald worden). Hierbij kunnen volgende 

elementen overlopen worden: 

 

 Uitleg geven over: 

o de doelstelling van ‘Achter de Spiegel’ en nagaan of de 

deelnemer dit goed begrepen heeft; 

                                                                 
6 Zie bijlage 2. 
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o welke rol de deelnemer verwacht wordt op te nemen tijdens 

de sessies; 

o wat er met de sessies wel en niet bereikt kan worden;  

o de structuur van de sessies en waar ze zullen doorgaan; 

o de tijds- en middeleninvestering die verwacht wordt van de 

deelnemers (incl. ev. huiswerkopdrachten); 

o deelnemers voorbereiden op de emotionele impact die de 

sessies kunnen hebben. 

 

 Polsen naar de verwachtingen van de deelnemer (ev. via “spel van 

verlangens”7): 

o Wat is de motivatie van de deelnemer om deel te nemen?; 

o Wat denkt de deelnemer dat andere slachtoffers of daders 

motiveert om deel te nemen? 

o Heeft de deelnemer bezorgdheden/angsten om deel te 

nemen?  

 Voor DA: voorbereiden op zaken die ze moeten “slikken” 

van slachtoffers, waar zij zelf niet aan kunnen doen. 

 Voor SO: voorbereiden op verhalen van spijt, waar 

mogelijks van hen een stuk erkenning voor zal worden 

verwacht (vanuit DA). 

 

 Inschatting deelname 

o Fysieke & emotionele impact van het misdrijf? 

o Veranderingen in eigen gedrag ten gevolge van het misdrijf? 

o Veranderingen in kijk op de wereld ten gevolge van het 

misdrijf? 

o Als de deelnemer zijn eigen dader of slachtoffer zou kunnen 

ontmoeten, welke vragen heeft hij/zij dan voor hem/haar? 

o Taalvaardigheid (schrijven, lezen & spreken)? 

o Er kan gevraagd worden om een aantal vragen in te vullen 

voor de aanvang van de eerste sessie. Bv. Wat is je beeld van 

                                                                 
7Gerrickens, P. & Verstege M. (2009). Spel van Verlangens. Waar heb je echt 

behoefte aan? [kaartspel]. Nederland, Gerrickens. 
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een dader? Wat is je beeld van een slachtoffer? Het antwoord 

kan bijgehouden worden in een gesloten enveloppe en kan in 

de laatste sessie aan de deelnemer worden teruggegeven of 

besproken worden: is dit beeld veranderd?  

 
Na het intakegesprek kan een lijst aangemaakt worden van potentiële 

deelnemers en dient te worden stilgestaan bij de groepssamenstelling. 

Het kan zinvol zijn om op voorhand een inschatting te maken of de 

verschillende deelnemers samen zouden kunnen functioneren in één 

groep. Indien er twijfels bestaan, kan de overweging gemaakt worden 

om de gespreksgroep niet te laten doorgaan. Wanneer er meer 

geïnteresseerde deelnemers zijn dan plaatsen in de gespreksgroep, kan 

op zoek gegaan worden naar de best mogelijke match. Hou daarbij in 

de mate van het mogelijke rekening met de verwachtingen van de 

deelnemers. Volgende aspecten kunnen hiervoor in acht worden 

genomen: 

 

 Mix van deelnemers van verschillende of gelijkaardige misdrijven 

(beide opties kunnen hun meerwaarde hebben; keuze kan 

ingegeven worden door de verwachtingen van de deelnemers) 

 Mix van geslacht & leeftijd 

 Mix in fase in de gerechtelijke procedure (voor/na vonnis) of 

verwerking  
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In dit draaiboek worden vijf sessies volledig uitgewerkt. Er worden 

steeds extra opties weergegeven om een sessie in te vullen (bv. 

alternatieven voor ijsbrekers, extra opdrachten indien de tijd dit toelaat 

etc.). Op deze manier kan flexibel ingespeeld worden op de 

groepsdynamiek, de verwachtingen van de deelnemers en het concrete 

verloop van de verschillende sessies. Elke sessie wordt vormgegeven 

rond een bepaald thema gelinkt aan slachtoffer- en daderschap. De vijf 

sessies kennen een logische opbouw, waarbij een gezamenlijk traject 

richting herstel centraal staat: 

 

1. Introductie en kennismaking 

2. Betekenis & gevolgen van slachtoffer- en daderschap 

3. Emoties 

4. Verantwoordelijkheid 

5. Herstel & afsluiting 

 

Rol van de facilitators 

Wij hebben ervoor gekozen om twee vaste gespreksfacilitators in te 

zetten om het gevoel van veiligheid en de dynamiek van de groep zo 

weinig mogelijk te verstoren. Het kan een meerwaarde betekenen dat 

de facilitators werkzaam zijn in een verschillende organisatie, zodat ze 

elk hun eigen expertise kunnen binnenbrengen en eigen klemtonen en 

aandachtspunten kunnen leggen.  

 

Als facilitator is het van belang om de deelnemers tijdens (maar ook 

tussen en na) de sessies te ondersteunen en om erop toe te zien dat alle 

deelnemers voldoende spreekruimte krijgen. De rol van de facilitators 

bestaat hiernaast voornamelijk uit het initiëren van het groepsgesprek, 

het aanbrengen van structuur en het toepassen van de methodiek. Het 

is niet de bedoeling om een vormingstraject op te starten, maar de 

concrete inhoud van de sessies te laten invullen door de deelnemers 

zelf. De facilitators kunnen wel af en toe achtergrondinformatie 
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meegeven. Bewaak voldoende de vooropgestelde doelstellingen van 

het traject (vooropgestelde thema’s, oefeningen), maar durf dit als 

facilitator tijdens de sessies ook wat los te laten zodoende rekening te 

kunnen houden met wat deelnemers zelf belangrijk vinden te 

bespreken. Het kan een meerwaarde betekenen om als facilitator zelf 

ook actief deel te nemen aan de sessies (deelnemen aan ijsbrekers, 

persoonlijke ervaringen inbrengen, …). Dit creëert een gevoel van 

vertrouwen en verkleint de afstand tussen facilitators en deelnemers.  

 

Zelf vinden wij het aangewezen om als facilitator niet al te veel te 

noteren tijdens de sessies (tenzij op de flipover, waar dit voor iedereen 

zichtbaar is) om wantrouwen te vermijden. 

 

 

Algemene aandachtspunten: 

 

 Tijdens de sessies worden de deelnemers uitgenodigd om over de 

vooraf bepaalde thema’s te spreken vanuit hun persoonlijke 

ervaringen als mens. Om van bij aanvang geen kloof te creëren 

tussen slachtoffers en daders worden zij m.a.w. niet expliciet 

aangesproken op enkel hun resp. slachtoffer- of daderschap, maar 

vanuit de overtuiging dat beide groepen als mens beide ervaringen 

hebben meegemaakt. Zij zijn ook steeds vrij om te spreken over 

het eigenlijke misdrijf of over andere slachtoffer- of daderervaring. 

 Pas eenvoudig taalgebruik toe tijdens de sessies. 

 Spreek, omwille van een persoonlijke aanpak, alle deelnemers aan 

met hun voornaam. Hou bovendien rekening met de privacy van 

de deelnemers en geef geen familienamen mee (indien gewenst 

kan ook gebruik gemaakt worden van een alias). 

 Bewaak de beschikbare tijd voldoende.  Probeer niet teveel in te 

plannen in één sessie. Heb anderzijds voldoende alternatieven bij 

de hand om te kunnen inzetten wanneer het gesprek stil valt. De 

uitgewerkte sessies zijn berekend op ca. 2u–2u30. Calculeer 

voldoende tijd in voor een ijsbreker en een afsluiter (beiden 10-15 

min.) die los staan van het (mogelijks zware) inhoudelijke luik.  
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 Voorzie best een mogelijkheid tot pauze waarbij deelnemers even 

op adem kunnen komen, iets kunnen nemen om te eten of te 

drinken, eventueel kunnen roken, …  

 

Wenselijk materiaal voor de deelnemers 

Alle deelnemers ontvangen bij aanvang van de eerste sessie een 

dagboek8 en, indien een evaluatie gewenst is, een evaluatieformulier 

per sessie met een gefrankeerde enveloppe om deze anoniem op te 

kunnen sturen. Het dagboek is een persoonlijk boekje voor de 

deelnemers. Zij kunnen hierin hun eigen ideeën, bedenkingen, 

ervaringen en gevoelens neerschrijven. Deelnemers hoeven dit 

dagboek niet mee te brengen naar de sessies en hoeven hiervan geen 

inhoud te delen (indien deelnemers dit wensen, kan dit uiteraard wel). 

Dit dagboek kan deelnemers helpen om later te kunnen teruggrijpen 

naar hun gevoel bij de eerdere sessies en kan hen meer zicht geven op 

hun persoonlijke ‘evoluties’ doorheen de sessies. De 

evaluatieformulieren zijn vooral voor de facilitators belangrijk. Hieruit 

kunnen bezorgdheden worden afgeleid waarmee rekening kan 

gehouden worden in de komende sessies. 

 

Daarnaast wordt na de eerste sessie ook een kopie van het 

ondertekende protocol aan de deelnemers bezorgd; dit als bevestiging 

van het engagement dat de hele groep is aangegaan. 

 

Bijkomende aandachtspunten m.b.t. gevangeniscontext 

Indien de sessies doorgaan in een gevangeniscontext, zijn er een aantal 

bijkomende (praktische) aandachtspunten. 

 Slachtoffers worden liefst geïnformeerd over de procedure die 

moet doorlopen worden om de gevangenis binnen te komen en 

dienen voorbereid te worden op de impact en praktische 

belemmeringen die een gevangeniscontext met zich mee kan 

brengen. Wij zijn echter van mening dat indien slachtoffers 

                                                                 
8 Zie bijlage 3 voor een begeleidende tekst die vooraan bij het dagboek kan 
gevoegd worden. 
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voldoende geïnformeerd en voorbereid worden, de context van 

een gevangenis geen onoverwinnelijke drempel hoeft te vormen. 

 Er moeten afspraken gemaakt worden met de gevangenis over: 

o Welk materiaal er door de facilitators in de gevangenis mag 

binnengebracht worden om de sessies te faciliteren; 

o Welk materiaal door slachtoffers (van buiten) en van 

gedetineerden (van hun cel) mag meegebracht worden tijdens 

de sessies (bv. hun dagboek); 

o Welk lokaal beschikbaar kan worden gesteld en op welke uren 

deze ruimte kan gebruikt worden; 

o De mogelijkheid voor deelnemers om al dan niet het lokaal 

even te kunnen verlaten tijdens een pauze. 

o … 
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1. Doelstelling 
 Deelnemers worden geïnformeerd over het verloop & de 

methodiek van het project. 

 Er worden gezamenlijk groepsafspraken opgesteld. 

 Creëren van een veilige omgeving door ruimte te maken voor 

kennismaking. 

 Alle deelnemers leren elkaar kennen en krijgen zicht op wat 

anderen belangrijk vinden (verwachtingen, groepsafspraken, 

normen/waarden, …). 

 Deelnemers denken na over wie zij zijn als persoon: welke “rugzak” 

draagt ieder mee? 

 

2. Benodigd materiaal 
 Laptop & beamer 

 Flipover & stiften o.a. voor het neerschrijven van: 

o Groepsafspraken 

o Verwachtingen van deelnemers 

o Emoties die ter sprake komen 

Deze worden telkens bijgehouden en in iedere sessie opnieuw 

zichtbaar opgehangen. 

 Talking piece9 

 Themakaartjes/foto’s voor de 

ijsbreker (in dubbel) 

 Notitieboekje (als dagboek) met 

daarin de evaluatieformulieren 

per sessie 

                                                                 
9 Een talking piece is een voorwerp dat kan gebruikt worden om het gesprek te 
structureren en iedereen de mogelijkheid te geven aan het woord te komen. De 
regel hierbij is eenvoudig: degene die de talking piece vasthoudt, is de enige die 
mag spreken, alle anderen moeten luisteren. Het gebruik van een talking piece 
wordt vaak toegepast in een cirkelgesprek en wordt in wijzerzin doorgegeven. 

        Afbeelding 1: Talking piece 
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 Blanco kaartjes, schatkist & prullenmand voor de afsluiter 

 Drank en koekjes 

 

3. Voorbereiding 
 Plaats alle stoelen in een cirkel en bevestig aan elke stoel een 

themakaartje/foto (voor de ijsbreker). 

 Leg de dubbels van de themakaartjes/foto’s op een tafel. 

 

4. Inhoud 
 

IJsbreker (20min) 
Doel 

 Eerste kennismaking met alle deelnemers. 

 Veiligheid binnen de groep creëren door elke deelnemer aan 

het woord te laten over een zelfgekozen thema. 

 Toewijzen van een willekeurige plaats in de cirkel (om een 

gepolariseerde cirkel-opstelling tussen slachtoffers en daders 

te vermijden). 

 

Wat: Pick your subject 

Alle deelnemers krijgen bij aanvang de kans om één van de 

themakaartjes/foto’s te kiezen die op de tafel neerliggen (bv. 

hobby, huisdieren, eten, natuur, …). Er wordt hen meegedeeld dat 

ze hierna de kans krijgen over het gekozen thema iets te vertellen. 

Er wordt de deelnemers gevraagd plaats te nemen op de stoel waar 

hetzelfde themakaartje/foto aan bevestigd is. De deelnemers 

mogen kiezen wie wil beginnen. Indien er geen vrijwilligers zijn, kan 

één van de facilitators starten. Ook zij doen namelijk mee aan de 

ijsbreker en hebben bij aanvang geen vaste plek. Het is zeker 

mogelijk om een aantal thema’s/foto’s tweemaal te laten 

voorkomen (gemeenschappelijkheden kunnen zo reeds worden 

belicht door het kiezen van hetzelfde thema) of om meer 

thema’s/foto’s te voorzien dan deelnemers (zo wordt er ook nog 
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keuze gelaten aan de laatste deelnemer). Indien hiervoor gekozen 

wordt, plaats je meer stoelen dan deelnemers; zodra iedereen een 

foto/thema heeft gekozen, kunnen de lege stoelen dan terug 

weggenomen worden. 

 

Er wordt tijdens de ijsbreker geen gebruik gemaakt van een talking 

piece. Er wordt ruimte gelaten om elkaar vragen te stellen of in te 

spelen op iets wat een ander verteld heeft. 

 

Introductie (10min) 
Situering project 

 Voorstelling van organisatoren ‘Achter de Spiegel’ 

 Voorstelling van facilitators 

 

Overlopen concrete elementen: 

 Thema’s van de verschillende sessies, verloop van de sessies 

en de verschillende werkmethodes die aan bod zullen komen 

(filmpjes, voorlezen, spreken, luisteren, gesprekken in groep, 

kleinere groepjes of apart, rollenspel, opdrachten, …) 

o Hierbij kan ook al de talking piece geïntroduceerd 

worden; zowel de regels die hierbij horen als het 

voorwerp zelf. Het kan betekenisvol zijn om een 

voorwerp te kiezen waar een zekere symboliek of verhaal 

aan kan gekoppeld worden. 

 Informatie over mogelijkheden tot contactname met de 

facilitators bij vragen, bedenkingen of bezorgdheden tussen 

de sessies door. 

 Uitleg bij het dagboek, evaluatieformulieren en eventuele 

(toekomstige) huiswerkopdrachten. 
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Groepsafspraken (25min) 
Doel 

Creëren van veiligheid in de groep door gezamenlijk een aantal 

afspraken te maken. Door de afspraken niet zelf op te leggen, maar 

de groep hierover mee in gesprek te laten gaan, wordt tegelijk ook 

al verbinding gecreëerd. 

 

Hoe? 

Het kan belangrijk zijn om een aantal afspraken of waarden op 

voorhand met de groep vast te leggen zodat iedereen zich 

voldoende comfortabel en veilig kan voelen om actief deel te 

nemen. Bovendien kan op die manier tegemoet gekomen worden 

aan de verwachtingen van de deelnemers aangezien de afspraken 

worden bepaald door de deelnemers zelf. De afspraken gelden 

voor alle sessies. Hiervoor wordt een cirkelronde (met talking 

piece) gestart en wordt aan de deelnemers gevraagd wat ze van 

elkaar (en dus ook van zichzelf) verwachten om de 

groepsgesprekken op een goede en veilige manier te kunnen laten 

doorgaan. 

Voor tijdsbewaking: één ronde doen en erna bij de deelnemers 

bevragen of iemand bezwaar heeft tegen één van de opgesomde 

waarden  en/of er nog aanvullingen zijn. 

 

 Aangehaalde waarden & afspraken worden door één van de 

facilitators genoteerd op een flipover (belang van visualisatie!). 

Dit wordt zichtbaar uitgehangen bij iedere sessie. Er is steeds 

de mogelijkheid om bijkomende afspraken & waarden aan te 

vullen. 

 Deze waarden en afspraken zijn een aanvulling op de 

engagementen die reeds zijn opgesomd in het protocol. 

 Na het opstellen van de groepsafspraken kan het protocol 

ondertekend worden. 
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Verwachtingen deelnemers? 

Hier wordt opnieuw een cirkelronde gestart met een talking piece 

rond volgende vragen: Wat hoop je zelf te bereiken? Wat zijn jouw 

verwachtingen van deze gesprekken? 

Ook deze verwachtingen kunnen genoteerd worden op een 

flipover en kan tijdens alle sessies zichtbaar worden uitgehangen. 

 

Groepsgesprek & opdrachten (50min) 
De rugzak 

Eén van de facilitators vertelt een verhaal met een aantal 

personages. Elk personage heeft zowel positieve als negatieve 

eigenschappen. Hierna wordt aan de deelnemers de tijd gegeven 

om individueel de personages op te lijsten van “grootst begane fout 

naar minst grote begane fout”. Nadien wordt gevraagd om hun 

keuze in de groep te motiveren. Er is hierbij geen goed of fout 

antwoord. Op deze manier kunnen belangrijke waarden en normen 

van deelnemers naar voor komen, die standpunten in latere sessies 

meer kunnen onderbouwen.  

 

An en Bart  zijn een koppel en wonen op een eiland. Bart gaat voor zijn 

werk een aantal weken op reis naar een naburig eiland. Na een tijdje 

hoort An niets meer van Bart en wordt ze ongerust. Ze vraagt aan 

Michiel, die een boot heeft, om haar naar het naburige eiland te 

brengen. Hij wil dit echter enkel doen als An met hem naar bed gaat. 

An is geschokt en vertelt dit tegen haar vriendin Mieke. Mieke weigert 

An advies te geven en geeft aan zich hierin niet te willen moeien. Mieke 

weet echter dat Michiel HIV-positief is. 

  

An maakt zich zodanig zorgen over Bart dat ze toch beslist om met 

Michiel  naar bed te gaan. Michiel komt zijn belofte na en brengt haar 

naar het naburige eiland. Daar ontdekt ze dat er niets aan de hand is 

met Bart, hij was haar door de drukte van zijn werk vergeten te 

contacteren. An vertelt aan Bart wat er allemaal gebeurd is. Bart is 
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enorm kwaad en vertelt dit de dag erna aan zijn beste vriend Kurt, die 

meteen daarop besluit om Michiel in elkaar te slaan.  

 

Vragen hierbij: 

 Wie heeft volgens jou de grootste fout begaan? Zet de 

verschillende personages in volgorde van grootste fout naar minst 

grote fout. 10  

 Waarom heb je voor deze volgorde gekozen? Van waaruit heb je 

die keuze gemaakt?  

 Met welk personage kan je jezelf het gemakkelijkst 

vereenzelvigen?  

 

Afsluiter (10min) 
Wat wil je vergeten uit deze eerste sessie?  

Wat is je bijgebleven/wat neem je mee na deze avond?  

Aan de deelnemers wordt gevraagd om 

individueel bij deze vragen stil te staan en 

hun antwoorden op kaartjes te noteren. 

Nadien worden ze uitgenodigd om 

datgene ze willen vergeten symbolisch in 

de vuilnisbak te gooien en wat hen is 

bijgebleven in de “schatkist” op te bergen. 

Wie hier iets over wil vertellen, mag dit 

maar moet dit niet doen.  

 

Uitdelen dagboek en evaluatieformulieren 

Er wordt een dagboek meegeven waarin de deelnemers telkens, na 

elke sessie, hun gedachten, gevoelens of bedenkingen kunnen in 

neerschrijven. Er wordt bovendien gevraagd om het eerste 

evaluatieformulier11 in te vullen tegen de volgende sessie. 

 

 

                                                                 
10 Er kan hierbij gebruik gemaakt worden van een formulier, zie bijlage 4. 
11 Zie bijlage 5. 

Afbeelding 2: Schatkistje 
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5. Alternatieven 
 

Ijsbreker 
 Laat deelnemers zichzelf voorstellen op basis van hun hand: 

1. Duim:  Waar ben je goed in? Waarom    

   komen mensen tot bij jou? 

2. Wijsvinger:  Waar wil je naartoe in het leven?   

                               OF: waar moet je voor opletten? 

3. Middelvinger Waar heb je een hekel aan? 

4. Ringvinger: Waarvoor engageer je jou? Wat   

                               vind jij belangrijk in het leven? 

5. Pink  Wat is een klein kantje van jou?  

  OF: waarin kan je groeien? 

 

 Laat deelnemers drie positieve en drie negatieve kenmerken 

van zichzelf opsommen. 

Opstellen groepsafspraken 
Een aantal belangrijke waarden of afspraken kunnen de facilitators 

ook zelf  opnoemen of aanvullen op basis van letterwoorden, bv.: 

 PIKASOL (privacy, ik-vorm, kies, actief, samenwerken, 

oriëntatie/open en lachen/luisteren. 

 REPLIKA (respect, echtheid, privacy, luisteren/lachen, ik-

vorm, kies, actief). 

 

 

Oefening “de rugzak” 
 De facilitators schrijven vooraf een aantal kenmerken over 

zichzelf op een flipover. Aan de deelnemers wordt gevraagd 

welke kenmerken bij welke facilitator horen (bv. is 

avontuurlijk, heeft een piercing, …).. Daarna kan bevraagd 

worden waarom elke deelnemer bepaalde associaties maakte. 

Het gaat hierbij niet om juist of fout, maar wel om een manier 
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om het gesprek aan te gaan omtrent de reden waarom 

iedereen andere verbindingen maakt (vanuit hun eigen 

historiek, ervaringen, standpunten, vaardigheden, vrienden, 

karakter, m.a.w. hun “rugzak”).   

 

 Deelnemers kunnen worden gevraagd om voor de eerste 

sessie stil te staan bij “hun rugzak”. Je kan hen een formulier 

meegeven m.b.t. wat de mogelijke inhoud van die rugzak 

allemaal zou kunnen betekenen (bv. karakter, vaardigheden, 

verleden, belangen, waarden/normen, …). Tijdens de eerste 

sessie kan je de deelnemers vragen om over deze 

verschillende aspecten iets meer te vertellen. 
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1. Doelstelling 
 Deelnemers krijgen de kans om aan verhaalvertelling te doen en 

hun eigen slachtoffer- en daderervaringen te delen. 

 Deelnemers denken na over de gevolgen van slachtoffer- en 

daderschap, zowel voor slachtoffers en daders zelf als voor hun 

omgeving (“ripple-effect”). 

 

 

2. Benodigd materiaal 
 Laptop & beamer 

 Flipover & stiften o.a. voor het neerschrijven van: 

o Emoties die ter sprake komen (kan aangevuld worden op 

de flipover van vorige sessie) 

 Flipover met groepsafspraken & verwachtingen deelnemers 

(zichtbaar uithangen) 

 Talking piece 

Eigen achtergrond 

Hoe mensen ertoe komen om feiten te plegen zal wellicht spontaan 

ter sprake komen (in deze sessie of bij de sessie omtrent “schuld en 

verantwoordelijkheid”). 

De taak van de facilitator hierbij is het faciliteren van het bereiken 

van een wederzijds inzicht: 

Het plegen van feiten is meer dan een keuze en wordt mee bepaald 

door allerhande factoren (bv. eigen slachtofferschap, invloed van 

context  etc.); maar is uiteindelijk wel een eigen keuze die gemaakt 

wordt door de dader (individuele verantwoordelijkheid). 

Hierbij kan het onderscheid geduid worden tussen het begrijpen van de 

daad en het goedkeuren ervan. 
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 Kortfilm “Life sentence”12 

 Blanco kaartjes, schatkist & prullenmand voor de afsluiter 

 Drank en koekjes  

 

3. Voorbereiding 
Plaats alle stoelen in een cirkel. 

 

4. Inhoud 
Verwelkoming in de cirkel. Indien gemerkt wordt dat de spontane 

plaatsverdeling moeilijk verloopt of heel polariserend is, kan ervoor 

gekozen worden om plaatsen toe te wijzen (eventueel via een ijsbreker 

of bv. door een nummer te trekken). 

 

IJsbreker (15min) 
Doel 

Aan deelnemers de kans geven om elkaar beter te leren kennen, 

overeenkomsten te belichten en op een laagdrempelige manier het 

gesprek op te starten. 

 

Wat: Dat delen we!13 

Wedstrijdje overeenkomsten zoeken. 

 

Laat de deelnemers subgroepen vormen van twee tot vier 

personen (afhankelijk van de grootte van de volledige groep). Ieder 

groepje krijgt een aantal minuten de tijd om onderling zoveel 

mogelijk overeenkomsten tussen hen te vinden (bv. allemaal een 

broer hebben, van aardappels houden, graag reizen, faalangst 

hebben, een cursus Excel gevolgd hebben, goed zijn op de 

                                                                 
12 Panthaki, R. (regisseur & schrijver). (2013). Life sentence [film]. United 
Kingdom. 
13 Van Houten, F. Werkvormen. Geraadpleegd op 2 maart 2017 via 
http://www.werkvormen.info/werkvorm/dat-delen-we. 
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competentie klantvriendelijkheid, …). Het is een wedstrijd, dus de 

deelnemers moeten snel zijn!  

Wanneer de tijd om is, vertellen de groepen elk om de beurt een 

overeenkomst die ze hebben gevonden. De winnende groep is de 

groep die de meeste overeenkomsten heeft gevonden en die dus 

het laatste antwoord kan geven. 

 

Introductie (10min) 
 Verwijzen naar de groepsafspraken die werden opgesteld 

tijdens de eerste sessie. 

 Thema inleiden: slachtoffer en dader zijn benamingen die 

gebruikt kunnen worden in een heel specifieke context van 

justitie (waar gevangenis ook een uiting van is), maar die ook 

kunnen verwijzen naar ervaringen in een niet-strafrechtelijke 

context, die ieder van ons heeft meegemaakt (iemand kwetsen 

- gekwetst zijn geweest). 

 

Groepsgesprek & opdrachten (1u20) 
 

“Slachtoffer- & dader”-ervaringen 

We starten in de grote cirkel. We doen twee rondes, eventueel met 

behulp van de talking piece: 

 Kan je iets vertellen over een situatie waarin je je gekwetst 

voelde? 

 Kan je iets vertellen over een situatie waarin je iemand 

(bewust of onbewust) gekwetst hebt? 

Na elke ronde wordt hieraan volgende open vraag verbonden (die 

beantwoord kan worden via open discussie, zonder talking piece 

of zonder een volledige ronde te doen): Wat had je nodig in die 

situatie? 

 Hierbij wordt gefocust op eigen rechtstreekse 

slachtoffer- & daderervaringen en de noden die daaruit 

voortkomen. Pas in een volgende oefening komen de 

gevolgen op de ruimere omgeving aan bod. 
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Gevolgen van criminaliteit/”golven van gevolgen”(ripple effect) 

 

De deelnemers krijgen een (eventueel ingekorte versie14 van) de 

kortfilm “Life sentence”15 te zien. In deze film worden twee 

tienerjongens gevolgd die zich klaarmaken om naar een feestje te 

gaan. Daar ontmoeten ze elkaar toevallig en escaleert een discussie 

tussen hen beide tot een vechtpartij, waarbij de ene jongen wordt 

neergestoken door de andere. Vanaf het moment van de 

steekpartij veranderen de personages echter: de plaats van beide 

jongens wordt ingenomen door verschillende leden van hun 

familie. 

 

Na het bekijken van de kortfilm wordt 

de groep opgesplitst in kleine cirkels 

(afhankelijk van de grootte van de 

groep. Groepjes van drie creëren 

echte verbinding). De samenstelling 

van de groepjes kan worden bepaald 

door verschillende symbolen uit te 

delen. De deelnemers met dezelfde symbolen vormen een groep 

                                                                 
14 De volledige kortfilm duurt ca. 20 minuten. In een groep waar er veel nood is 
om in gesprek te gaan met elkaar, neemt dit wellicht te veel tijd in beslag. Als de 
groep moeilijker tot een gesprek komt, kan het volledige fragment misschien 
juist een goede aanzet zijn voor het voeren van een diepgaander gesprek. 
15 Panthaki, R. (regisseur & schrijver). (2013). Life sentence [film]. United 
Kingdom. 
 

Afbeelding 3: Ripple effect 

Eigen achtergrond 

De gevolgen van een misdrijf zijn verder voelbaar dan enkel voor 

de direct betrokkenen (dader en slachtoffer). Ook hun eigen 

omgeving (bv. familie, vrienden, collega’s) kan geraakt worden door 

de feiten; en ruimer hebben de feiten vaak ook een invloed op de 

ruimere maatschappij. 

Hier wordt echter vaak niet bij stilgestaan. 
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(dit om tegen te gaan dat steeds dezelfde personen een groepje 

vormen). 

 

In de kleine groepjes wordt verder gebouwd op het filmfragment 

en kunnen deelnemers indien gewenst teruggrijpen naar hetgeen 

ze verteld of gehoord hebben in de grote cirkel. De volgende 

vragen kunnen aan bod komen: 

 

 Wat denk je dat de regisseur wil duidelijk maken met zijn film? 

Ben je hiermee akkoord of niet? 

 Ben je zelf ooit geraakt geweest door iets wat iemand uit jouw 

omgeving gedaan heeft of overkomen is? 

o Kon je hierover dan met iemand praten? Werd jouw 

“lijden” ook gezien?  

 Wat/wie was voor jou belangrijk in een situatie waarin je zelf 

iemand gekwetst had of zelf gekwetst werd? Waarom? 

 Herken je uit je eigen leven situaties waarbij je omgeving 

geraakt werd door iets dat je gedaan hebt, of wat je 

overkomen is? 

 

Afsluiter (15min) 
Wat wil je vergeten uit deze sessie?  

Wat is je bijgebleven/wat neem je mee na deze avond?  

Aan de deelnemers wordt gevraagd om individueel bij deze vragen 

stil te staan en hun antwoorden op kaartjes te noteren. Nadien 

worden ze uitgenodigd om hetgeen ze willen vergeten symbolisch 

in de vuilnisbak te gooien en wat hen is bijgebleven in de 

“schatkist” op te bergen. Wie hier iets over wil vertellen, mag dit 

maar moet dit niet doen.  
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5. Alternatieven 

Opdrachten m.b.t. “the ripple effect” 
 Reik de groep quotes aan of visualiseer (bv. gooi een steen in 

een bak water) om de gevolgen voor de ruimere omgeving in 

het gesprek in te brengen. Laat de deelnemers zelf nadenken 

over de betekenis, maar geef indien nodig wat 

achtergrondinformatie over the ripple effect. Voorbeelden 

van quotes kunnen zijn:  

o “I alone cannot change the world, but I can cast a stone 

across the waters to create many ripples.” (Moeder 

Theresa) 

o “It has been said that something as small as a flutter of a 

butterfly’s wings can ultimately cause a typhoon halfway 

across the world.” (chaos theorie) 

 

 Laat een fragment uit ‘The making of Justice’16 zien. In de film 

schrijven gedetineerden een scenario voor een misdaadfilm 

uit. De gedetineerden putten hierbij o.a. inspiratie uit hun 

eigen ervaringen. 

o (00’49” tot 3’03”): Gedetineerden vertellen over hun 

eerste gevoelens wanneer ze vrijkomen, over de 

perceptie die hun omgeving, de pers en hun dichte familie 

over hen heeft.  

o (12’16” tot 17’08”): Gedetineerden vertellen over de 

vooroordelen die er leven ten aanzien van de zus van een 

gedetineerde. 

 

 Elke deelnemer krijgt een blad met onderstaande cirkel en een 

opsomming van mogelijke personen die deel uitmaken van 

hun (nabije of verre) omgeving. Elke deelnemer krijgt de tijd 

om individueel deze personen een plaats in hun persoonlijke 

cirkel te geven: wie ondersteunde hen na de feiten en wie is 

                                                                 
16 Vanhee S. (regisseur). (2017). The Making of Justice [film]. Brussel: Manyone 
vzw. 
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voor hen belangrijk? Wie uit hun omgeving is volgens hen 

geraakt geweest door de feiten? Daarna wordt in grote groep 

gevraagd om hun eigen cirkel voor te stellen en kan gepoogd 

worden om een gezamenlijke nieuwe cirkel te maken. 

 

 

 

 

 

 

Huiswerkopdracht 
Vraag de deelnemers om voor de start van de volgende sessie een 

relevante tekst te lezen (bv. een hoofdstuk uit het boek ‘Hotel 

Pardon’17). In dit boek worden verhalen verzameld van mensen die 

in hun conflict tot een vorm van verzoening zijn gekomen. 

Een mogelijkheid hierbij kan zijn om het eerste deel van het 

hoofdstuk (waar o.a. gevolgen en emoties na een conflict centraal 

staan) te bespreken in de tweede of derde sessie. Het tweede deel 

(m.b.t. verzoening) kan meegegeven worden als huiswerkopdracht 

na sessie vier, om ter sprake te brengen tijdens de laatste sessie 

m.b.t. herstel. 

  

                                                                 
17 De Cock, J. (2014). Hotel Pardon. Wereldverhalen over verzoening. Lannoo. 

 

 
Afbeelding 4: Oefening ripple  
effect 
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 Familie 
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1. Doelstelling 
 De deelnemers herkennen en krijgen inzicht in de emoties die bij 

henzelf en anderen spelen na een misdrijf. 

 De deelnemers krijgen zicht op verschillende mogelijke gevoelens 

en uitingsvormen hiervan.  

 De deelnemers begrijpen dat het voelen en tonen van emoties iets 

menselijk is (normaliseren van emoties). 

 Deelnemers bieden erkenning voor de emoties van de andere en 

krijgen erkenning voor de eigen ervaren emoties, die ook op lange 

termijn een rol kunnen spelen. 

 

2. Benodigd materiaal 
 Laptop & beamer 

 Film: “The making of justice”18  

 Flipover & stiften o.a. voor het neerschrijven van: 

o Emoties die ter sprake komen (kan aangevuld worden op de 

flipover die gebruikt werd in de vorige sessies) 

 Flipover met groepsafspraken & verwachtingen deelnemers 

(zichtbaar uithangen) 

 Blanco kaartjes, schatkist & prullenmand voor de afsluiter 

 Drank en koekjes 

 

3. Voorbereiding 
Plaats alle stoelen in een cirkel. 

 

4. Inhoud 
Verwelkoming in de cirkel, deelnemers vrij een stoel laten kiezen. 

 

                                                                 
18 Vanhee S. (regisseur). (2017). The Making of Justice [film]. Brussel: Manyone 
vzw. 



  
 

37 
 

IJsbreker (15min) 
Doel 

Deelnemers actief betrekken en overeenkomsten laten ontdekken, 

zonder dat ze deze zelf hoeven aan te halen. 

 

Wat: Over de streep 

Alle deelnemers gaan op één lijn staan. De facilitators lezen 

verschillende stellingen voor. Hierbij kan afgewisseld worden 

tussen luchtige en meer zwaarbeladen stellingen, die eventueel 

een link kunnen leggen naar vorige sessies of de sessie van 

vandaag. Wanneer de stelling op hen van toepassing is, moeten de 

deelnemers een stap vooruit zetten. Daarna gaan ze telkens terug 

op één lijn staan. Deelnemers kunnen ook uitgenodigd worden om 

zelf stellingen te poneren. 

Om alle deelnemers te motiveren actief deel te nemen, kan er ook 

gevraagd worden om steeds te bewegen: Stap vooruit = 

ja/akkoord, stap achteruit = neen/niet akkoord, stap opzij = ik weet 

het niet/geen mening. 

Voorbeelden van stellingen: 

 Ik heb schoenmaat 42. 

 Ik vind dat ananas niet op een pizza past. 

 Ik ben een ochtendmens. 

 Ik ben sportief. 

 Ik zag er een beetje tegenop om hier naartoe te komen. 

 Ik heb wakker gelegen van de vorige sessie.  

 Ik ben vroeger wel eens gestraft geweest door mijn leraar 

omdat ik teveel babbelde in de klas. 

 Ik heb ooit al een verkeersboete gehad.  

 Ik heb ooit al eens iemand anders uitgescholden.  

 Ik ben ooit al eens gestraft geweest door iets wat iemand 

anders gedaan had. 

 Er is ooit al eens iemand gestraft geweest door iets wat ik 

gedaan heb.  

 Ik vind het moeilijk om sorry te zeggen. 
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 Soms volstaat voor mij een sorry niet.  

 Heb je het voorbije jaar iemand gekwetst? 

 Ben je zelf ooit gekwetst geweest? 

 Heeft iemand ooit tegen jou gezegd dat je een slecht kind 

was? 

 Heeft iemand in je familie ooit problemen gehad met alcohol 

of drugs? 

 

Nadien wordt iedereen uitgenodigd om plaats te nemen in de 

cirkel. 

 

Introductie 

 Bevragen bij de groep: welke emoties zijn al allemaal naar 

boven gekomen? Hierbij kan ook worden teruggegrepen naar 

de emoties die werden benoemd tijdens de vorige sessies en 

werden genoteerd op de flipover. 

 Vanuit de opgesomde emoties kan er (beknopt) aangevuld 

worden met een meer theoretisch kader, bv.: 

o De vijf fases van rouw (ontkenning – woede – 

onderhandeling – verdriet – aanvaarding) 

Eigen achtergrond 

‘Emoties’ is wellicht een thema waar deelnemers veel over 

kunnen en willen vertellen. Daarom wordt ervoor gekozen om 

deze sessie niet overmatig in te vullen met opdrachten, maar 

wel om ruimte te creëren voor de deelnemers om hun verhaal 

te brengen. De facilitators kunnen ook tijdens deze sessie 

emoties blijven aanvullen op de flipover. Bovendien kan ook 

worden gevisualiseerd hoe vaak een bepaalde emotie vermeld 

wordt (bv. turven): dit kan zorgen voor herkenbaarheid tussen 

de deelnemers of om duidelijk te maken welke emoties in de 

groep overheersen. 
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 “Rouw” is niet enkel aanwezig aan 

slachtofferkant, ook aan daderkant kan er 

“rouw” zijn over de eigen daden. 

 Wat zijn de positieve/negatieve aspecten van 

deze emoties? Wat is hun functie? 

o Fight, flight or freeze (op het moment van de feiten, bij de 

verwerking nadien, maar ook in dagdagelijkse 

gebeurtenissen). Dit zijn intuïtieve reacties. 

o Slingerbeweging verlies- en herstelgericht. 

 

Groepsgesprek & opdrachten 
In een volgende oefening kan worden verder gebouwd op de 

verschillende emoties die werden aangereikt. Volgende vragen 

kunnen hierbij een houvast bieden: 

 

 Wil je zelf iets vertellen over één van de emoties die werden 

aangebracht? (openheid en ruimte voor het eigen verhaal).  

 Welke emotie overheerst momenteel bij jou of heeft op een 

bepaald moment sterk de bovenhand gehaald? 

 In welke fase van verwerking zit je nu? Of is er een fase waar 

je doorging waar je graag iets over wil vertellen?  

 Wat heb je nodig (gehad) of zou je nodig hebben om in een 

volgende fase te geraken?  

o Wat kan je zelf doen? 

o Waar kan je hulp gebruiken van je omgeving? 

o Waar heb je de andere partij voor nodig? 

 Moet je de andere of jezelf kunnen vergeven om verder te 

kunnen? 

 Is het mogelijk om het gebeurde een plaats te geven als je nog 

woede voelt? 
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Afsluiter 
Wat wil je vergeten uit deze sessie?  

Wat is je bijgebleven/wat neem je mee na deze avond?  

Aan de deelnemers wordt gevraagd om individueel bij deze vragen 

stil te staan en hun antwoorden op kaartjes te noteren. Nadien 

worden ze uitgenodigd om hetgeen ze willen vergeten symbolisch 

in de vuilnisbak te gooien en wat hen is bijgebleven in de 

“schatkist” op te bergen. Wie hier iets over wil vertellen, mag dit 

maar moet dit niet doen.  

 

5. Alternatieven 

Opdracht 
 Laat een fragment (16’48” tot 24’10”) uit ‘The making of 

Justice’19 zien: 

Gedetineerden vertellen over hun eerste reacties & gevoelens 

na een mislukte overval waarbij een dodelijk slachtoffer viel. 

Hier wordt o.a. verwezen naar fight, flight or freeze.  

 

 Laat de deelnemers muziekfragmenten beluisteren waar 

‘emoties’ centraal staan. Er kan de groep ook een aantal 

liedjeskeuzes aangeboden worden (bv. facilitators destilleren 

een aantal quotes uit verschillende songteksten en laten op 

basis hiervan de deelnemers een liedje kiezen). De 

muziekfragmenten kunnen gebruikt worden als “adempauze” 

in de sessie of als ingang om het gesprek rond emoties verder 

te zetten. 

o Welke emoties staan in het liedje centraal?  

o Heb je deze emoties zelf gevoeld? Voel je die emoties 

vandaag nog? 

o …  

                                                                 
19 Vanhee S. (regisseur). (2017). The Making of Justice [film]. Brussel: Manyone 
vzw. 
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1. Doelstelling 
 Deelnemers verkrijgen informatie over wat verantwoordelijkheid 

is en wat verantwoordelijkheid opnemen kan inhouden. 

 Deelnemers krijgen zicht op waarom het opnemen van 

verantwoordelijkheid niet altijd gemakkelijk is en wat dit kan 

belemmeren. 

 Deelnemers staan stil bij de positieve en negatieve gevolgen die 

het opnemen van verantwoordelijkheid met zich mee kunnen 

brengen (zowel voor zichzelf als voor de ander). 

 Deelnemers staan stil bij de voordelen en het belang van het 

opnemen van verantwoordelijkheid (waar leidt 

verantwoordelijkheid opnemen toe?  basisvoorwaarde/kern van 

herstel). 

 

2. Benodigd materiaal 
 Laptop & beamer 

 Filmfragmenten uit ‘Flight’20 

 Flipover en stift 

 Flipover met groepsafspraken & verwachtingen deelnemers 

(zichtbaar uithangen) 

 Blanco kaartjes, schatkist & prullenmand voor de afsluiter 

 Kaartjes voor deelnemers (huiswerkopdracht) 

 Drank en koekjes 

 

3. Voorbereiding 
 Plaats alle stoelen in een cirkel. 

 Kleef met plakband een rechte lijn op de vloer. 

                                                                 
20 MacDonald L. (producent), Parkes F.W. (producent), Rapke J. (producent), 
Starkey S. (producent), Zemeckis R. (regisseur & producent). (2012). Flight [film]. 
United States, Paramount Pictures. 
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4. Inhoud 
Verwelkoming in de cirkel, deelnemers vrij een stoel laten kiezen. 

 

IJsbreker (15min) 
 

Doel 

Een activiteit mogelijk maken waarbij samenwerking centraal staat: 

de opdracht moet samen worden volbracht en kan enkel tot een 

goed einde worden gebracht als er wordt gecommuniceerd en 

samengewerkt. Iedereen is afhankelijk van elkaar. 

 

Wat: “De zwevende stok” 

De deelnemers gaan in twee groepen tegenover elkaar staan en 

steken hun wijsvingers uit. Er wordt een lange en lichte stok op alle 

vingers gelegd. Alle deelnemers moeten steeds hun wijsvingers in 

contact houden met de stok. Het doel is om de stok naar de grond 

te brengen. 

Normaal zal de stok naar omhoog gaan, doordat iedereen contact 

probeert te houden met de stok. De oefening kan maar slagen als 

iedereen met elkaar communiceert en de tijd neemt. Hier kan je 

bijgevolg ook vragen aan verbinden: waarom lukte het in het begin 

niet? Werd iemand hiervan de schuld gegeven? Hoe voelde dit? … 

 

Introductie (5min) 
Het thema verantwoordelijkheid wordt geïntroduceerd. 

Verantwoordelijkheid en het opnemen ervan is een aspect waar 

iedereen in zijn leven mee in aanraking komt. Dit zowel in 

dagdagelijkse situaties (bv. familie, huishoudelijke taken, werk, 

afspraken met vrienden nakomen,…) als na het maken van een fout 

of na iemand gekwetst te hebben. 
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Groepsgesprek & opdrachten (1u20) 
 

1. Wat is verantwoordelijkheid opnemen? 

Vraag aan de groep: 

 Wat is verantwoordelijkheid? 

 Hoe kan verantwoordelijkheid getoond worden? 

 

We bekijken hierna een fragment uit de film “Flight”21. 

 

Inleiding bij dit fragment: 

Deze film gaat over een vliegtuigcrash, waarbij de piloot op bijna 

miraculeuze wijze een noodlanding kan maken om een ergere crash te 

                                                                 
21 Gsteerman1. (2013, 18 maart). Flight Courtroom Scene Denzel Washington 

"I'm an Alcoholic" in Court [YouTube]. Geraadpleegd van 

https://www.youtube.com/watch?v=1wFqNxr8sk4. 

 

Eigen achtergrond 

Wat is verantwoordelijkheid? Dubbele betekenis: 

 Verantwoording afleggen over het verleden. 

 Verantwoordelijkheid opnemen voor het heden en de 

toekomst. 

 

Wat is nodig om verantwoordelijkheid te kunnen opnemen? 

 Herkennen van wat is fout gelopen. 

 Aanvaarden van de eigen fout. 

 Beslissen om het anders te doen (zowel de intentie als 

het effectief doen). 

 

Aandacht! 

Laat eerst de deelnemers hierover aan het woord en laat 

opnieuw zoveel mogelijk vanuit hen zelf komen. Geef 

gaandeweg de ‘eigen achtergrond’ mee. 

 



  
 

44 
 

voorkomen. Hij wordt door de media afgebeeld als een held. Wat 

niemand weet, is dat hij echter onder invloed was van alcohol toen hij 

die bewuste dag vloog. 

In de film probeert hij zijn alcoholgebruik te verbergen voor de 

buitenwereld. Wanneer er uiteindelijk een hoorzitting plaatsvindt 

omtrent het vliegtuigongeval, wordt aan hem de vraag gesteld wie er 

tijdens de vlucht gedronken had, er zijn immers lege flessen wodka 

teruggevonden bij het afval van het cabinepersoneel. De advocaat van 

de piloot raadt hem aan om de schuld hiervan bij een stewardess te 

leggen, één van de weinige personen die het ongeval niet heeft 

overleefd. Dan kan hijzelf vrijuit gaan. 

 

Na het bekijken van het filmfragment, waarbij het hoofdpersonage 

op de hoorzitting alsnog verantwoordelijkheid opneemt voor zijn 

drankprobleem, wordt een groepsdiscussie opgestart. Volgende 

vragen kunnen hierbij sturing geven: 

 Wat heb je gezien? 

 Wat roept dat bij je op? 

 Welke bedenkingen komen naar boven? 

 Was het toegeven van zijn fout gemakkelijk? 

 Wat heeft hij hierbij te verliezen? Wat heeft hij hierbij te 

winnen? 

 

2. Drempels om verantwoordelijkheid op te nemen 

 

Eigen achtergrond 

 

Vier elementen die verandering en het nemen van 

verantwoordelijkheid belemmeren: 

1. Ontkenning 

2. Beschuldigen 

3. Minimaliseren 

4. Verdediging 
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De deelnemers krijgen de kans om via een rollenspel22 stil te staan 

bij de moeilijkheden om verantwoordelijkheid op te nemen. Geef 

hierbij duidelijk mee dat iedereen een rol speelt en niet hun eigen 

standpunt vertolkt. 

 

Casus: 

Je hebt de brievenbus van jouw buurman, waar je altijd al wat 

problemen mee hebt gehad, omver gereden. De groep wordt opgedeeld 

in twee: de ene groep speelt de rol van “aanrijder”, de andere groep die 

van de eigenaar van de brievenbus. Elke groep wordt geïnformeerd 

over hun eigen rol in het verhaal. In die uitleg worden er al enkele 

suggesties gegeven van mogelijke reacties. Eén persoon uit elke groep 

begint het rollenspel (de buur spreekt de aanrijder aan over de 

vernielde brievenbus).  

 Opdracht voor de buur: je hebt een groot vermoeden dat de 

“aanrijder” de dader is (je hebt al een paar keer gezien dat hij de 

brievenbus bijna meehad en er zit bovendien een deuk in zijn 

koffer). Je wil hem dit doen toegeven. 

 Opdracht voor de “aanrijder”: je hebt de brievenbus beschadigd, 

maar je zal dit zeker niet toegeven. 

                                                                 
22 Het is aan de facilitators om in te schatten of de deelnemers (en de groep in 

zijn geheel) klaar is om deel te nemen aan een rollenspel. Indien niet, kan deze 

oefening overgeslagen worden of kan gebruik worden gemaakt van één van de 

alternatieven. 

 

 

Aandacht 

Indien tijdens de sessie verantwoordelijkheid voor de feiten bij 

het slachtoffer wordt gelegd (zowel door daders als door 

slachtoffers), vinden wij het belangrijk dat de facilitators hierin 

corrigeren indien dit niet spontaan vanuit de groep gebeurt. 
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 Opdracht voor beiden: Probeer hierbij niet in herhaling te vallen, 

probeer m.a.w. verschillende tactieken te vinden om 

verantwoordelijkheid te vragen of af te schuiven. Als je het zelf 

niet meer weet, kan je opstaan uit je stoel en een  andere persoon 

uit jouw groep jouw plaats laten innemen. 

 

Na het rollenspel kan in de grote groep of in kleinere groepen 

getracht worden om de vier elementen (nl. ontkenning, 

beschuldiging, minimalisatie of verdediging) te benoemen. 

Deelnemers krijgen de ruimte om hieraan persoonlijke ervaringen 

te verbinden. Vragen die hierbij aan bod kunnen komen: 

 

 Zijn de gespeelde situaties herkenbaar? 

 Ben je zelf ooit gekwetst geweest, waarbij de andere persoon 

zijn verantwoordelijkheid niet of wel opnam?23 Wat 

betekende dit verschil voor jou? 

 Welk gevoel brengt het voor jou teweeg als iemand geen/wel 

verantwoordelijkheid opneemt? 

 Kan iemand anders hierin helpen? Heeft “het spijt me dat je 

dat is overkomen” ook waarde, als “het spijt me” niet van de 

verantwoordelijke kan komen? 

 Belang van steun in context/hulpverlening? 

 Heb je zelf ooit een situatie meegemaakt waarin je wist dat je 

verantwoordelijkheid moest opnemen, maar dit niet kon?  

 Kan je een situatie bedenken waarin je wel 

verantwoordelijkheid hebt opgenomen? 

 Waarom lukte het in de ene situatie wel om 

verantwoordelijkheid op te nemen en in de andere niet? 

 Iets delicater: vraag aan de groep om na te denken over een 

situatie waar ze het gevoel hadden als slachtoffer ook een 

verantwoordelijkheid te hebben in wat er gebeurd is. Wat kon 

je toen anders gedaan hebben? Laat de groep reageren op 

                                                                 
23 Om niet steeds de term verantwoordelijkheid te gebruiken, kan dit eventueel 

hier en daar vervangen worden door: “sorry zeggen”. 
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elkaar. Indien de groep niet zelf de reflectie maakt dat een 

slachtoffer geen schuld kan treffen, is het van belang dat de 

facilitator deze rol opneemt. Omdat ook een slachtoffer vaak 

een schuldgevoel heeft, kan het net wel belangrijk zijn om hier 

aandacht voor te hebben. Het kan heel krachtig zijn om de 

boodschap vanuit de groep te krijgen dat niemand 

verantwoordelijk is voor de daden van anderen. 

 

3. Wat levert verantwoordelijkheid opnemen op?  

In een volgend fragment uit de film “Flight”24 vertelt het 

hoofdpersonage dat hij het gevoel heeft zijn vrijheid te hebben 

herwonnen door zijn leugens en verslaving op te geven. 

Na het bekijken van het fragment, wordt in de volledige groep 

stilgestaan bij de voordelen van het opnemen van 

verantwoordelijkheid, bv. op basis van de vraag: 

Wat voor voordelen biedt het om verantwoordelijkheid op te 

nemen? 

 Voor jou persoonlijk? 

 Voor iemand anders?  

 Voor de ruimere 

omgeving? 

 

Afsluiter (20min) 
Wat wil je vergeten uit deze sessie?  

Wat is je bijgebleven/wat neem je mee na deze avond?  

Aan de deelnemers wordt gevraagd om individueel bij deze vragen 

stil te staan en hun antwoorden op kaartjes te noteren. Nadien 

worden ze uitgenodigd om hetgeen ze willen vergeten symbolisch 

in de vuilnisbak te gooien en wat hen is bijgebleven in de 

                                                                 
24 retr0house. (2013, 28 januari). Denzel Washington’s Emotional Speech 

[YouTube]. Geraadpleegd van 

https://www.youtube.com/watch?v=drRbGumjGcc. 

 

Eigen achtergrond 

Verantwoordelijkheid 

(kunnen) opnemen = kern 

van herstel. 
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“schatkist” op te bergen. Wie hier iets over wil vertellen, mag dit 

maar moet dit niet doen.  

 

Huiswerkopdracht 

Vraag aan de deelnemers (inclusief de facilitators) om voor 

iedereen van de gespreksgroep een boodschap neer te schrijven 

om tijdens de laatste sessie aan elkaar te kunnen afgeven. Zij 

krijgen hiervoor de nodige kaartjes mee. Als inspiratie kunnen 

volgende vragen gebruikt worden: 

 Wat is je bijgebleven van het verhaal van de andere 

deelnemers? 

 Wat wens je de andere deelnemers toe? 

 

 

5. Alternatieven 

Alternatief voor het rollenspel 
 Indien je de focus van de sessie wenst te leggen op de 

drempels van verantwoordelijkheid opnemen, kan het een 

meerwaarde zijn om beide groepen zowel de positie van 

“aanrijder” als positie van “buur” te laten innemen, om hen de 

kans te geven zich in beide posities te kunnen inleven. 

 

 Indien de groep niet klaar is om zelf een rollenspel te spelen, 

kan het rollenspel worden gespeeld door de facilitators. De 

deelnemers krijgen hierbij de kans om de casus te observeren 

en bemerkingen te geven (bv. wat kon elke partij anders doen 

om tot een betere oplossing te komen?). Indien er openheid is 

kan hierna aan de deelnemers gevraagd worden om hun eigen 

suggesties na te spelen. 
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 Laat de deelnemers via een casus het gesprek met elkaar 

aangaan (bv. de casus uit het boek ‘Herstel vanuit de cel’25). 

 

 Laat een fragment uit ‘The making of Justice’26 zien: 

Gedetineerden vertellen over de mogelijke rugzak van een 

dader (gepest geweest, vaak geweld gezien, opgegroeid in een 

milieu van respect, …). Zij maken hierbij zelf de reflex dat dit 

de feiten niet kan rechtvaardigen. De deelnemers worden 

hierna uitgenodigd om het gesprek met elkaar hierover aan te 

gaan.  

 

 

Andere huiswerkopdrachten 
 

 Vraag aan de deelnemers om het tweede deel te lezen van het 

hoofdstuk uit het boek ‘Hotel Pardon’27 (zie huiswerkopdracht 

bij alternatieven sessie 2). 

 

 De deelnemers krijgen de opdracht om een brief te schrijven 

aan hun eigen rechtstreekse dader of slachtoffer en deze mee 

te brengen naar de laatste sessie. Tijdens sessie vijf kan hier 

het gesprek over aangegaan worden: Wat willen de 

deelnemers nog vertellen of vragen aan hun dader of 

slachtoffer? Lucht dit op? 

                                                                 
25 Van Daele, E. & Vanhoeck K. (2007). herstel vanuit de cel. werkwoorden van 
daders (pp. 55-57). Brussel: H. Meurisse. 
26 Vanhee S. (regisseur). (2017). The Making of Justice [film]. Brussel: Manyone 
vzw. 
27 De Cock, J. (2014). Hotel Pardon. Wereldverhalen over verzoening. Lannoo. 
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1. Doelstelling 
 De term herstel wordt geïntroduceerd en geduid.  

 Deelnemers staan stil bij wat herstel zou kunnen betekenen en hoe 

dit er zou kunnen uitzien. 

 Deelnemers denken na over wat zij nodig hebben (gehad) om tot 

persoonlijk herstel te komen en wat de andere partij hierin kan 

betekenen. 

 Er wordt uitgebreid tijd gemaakt voor de afsluiting van de 

gespreksgroep, evaluatie en afscheid van de deelnemers. 

 

2. Benodigd materiaal 
 Laptop & beamer 

 Flipover & stiften 

 Flipover met groepsafspraken & verwachtingen deelnemers 

(zichtbaar uithangen) 

 Talking piece 

 Schatkist 

 Drank en koekjes 

 

3. Voorbereiding 
 Plaats alle stoelen in een cirkel. 

 Kleef met plakband één rechte lijn op de vloer. 

 Plaats voorzien om de opdracht met stellingen (akkoord/niet 

akkoord) te kunnen uitvoeren. 

 

4. Inhoud 
Verwelkoming in de cirkel. Iedereen vrij een plaats in de cirkel laten 

kiezen. 
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IJsbreker (15min) 
Doel 

Gezamenlijke terugblik op de afgelopen sessies en een eerste 

evaluatie van het traject die de deelnemers hebben afgelegd. 

 

Wat: stellingen 

Lees een aantal stellingen voor. Laat alle deelnemers telkens een 

positie innemen op de lijn op de vloer (uiterst links: helemaal niet 

– uiterst rechts: absoluut). Vraag na elke stelling aan één iemand 

om zijn/haar positie op de lijn te verduidelijken. De stellingen 

hebben betrekking op de ervaringen van de deelnemers met de 

vorige sessies: 

 

 Ik was de eerste sessie zenuwachtig. 

 Ik heb wel eens overwogen om niet meer te komen. 

 Ik vind het jammer dat dit de laatste bijeenkomst is. 

 Ik heb in deze gesprekken al dingen gehoord die ik niet 

verwacht had. 

 Ik heb over mijn ervaringen in dit project gesproken met 

mensen uit mijn omgeving. 

 … 

 

Introductie (5min) 
Er wordt een overzicht gegeven van de voorgaande sessies: 

 Betekenis en gevolgen van slachtoffer- en daderschap 

 Teweeggebrachte emoties bij slachtoffer en dader 

 Verantwoordelijkheid opnemen 

 

Tijdens deze laatste afsluitende sessie wordt in het eerste deel 

stilgestaan bij herstel: wat heb je zelf nodig om het gebeurde een 

plaats te kunnen geven, een stap vooruit te zetten? Wat kan de 

ander hierin betekenen? In het tweede deel wordt er tijd gemaakt 

om terug te blikken op het afgelegde traject van de groep en om 

afscheid te nemen. 
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Groepsgesprek & opdrachten (1u) 
Wat is herstel? 

 

Er wordt een cirkelgesprek opgestart m.b.t. volgende vragen: 

 Waar sta je nu?  

 Wat is er nodig om verder te kunnen met jezelf en/of met de 

andere? Hoe kan je je vrijheid in die zin terugwinnen? Wat heb 

je zelf nog nodig om een stap vooruit te kunnen zetten? 

o Welke stappen kan je zelf zetten om tot herstel te 

komen? Welke obstakels zie je hier voor jezelf nog?  

o Wat kunnen andere personen voor jou doen om verder 

te kunnen? 

 

 

Eigen achtergrond 

 

Citaat uit het boek ‘Herstel vanuit de cel’:  

[…] de poging om het leven weer op te pakken in aansluiting op die 

gebeurtenissen [een delict is een gebeurtenis waarvan de gevolgen 

niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden]. Het gaat in feite om 

het herstel van een levenslijn. En wel zodanig dat de betrokkene 

daaraan zijn eigen richting kan geven. Dat kan niet anders dan door 

die delicten te begrijpen als tegelijkertijd eigen èn verkeerde 

keuzes. 

 Herstel is pas mogelijk als verantwoordelijkheid wordt 

opgenomen voor de eigen daden en er erkenning is dat 

de eigen daden verkeerd zijn. 

 

Vooraleer iets hersteld kan worden, moet je immers eerst weten 

wat er precies beschadigd is. (p. 49) 
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Afsluiter (30min) 
 De schatkist krijgt een centrale plaats tijdens de laatste sessie. 

Gedurende de voorbije vier sessies hebben de deelnemers de 

kans gekregen om hierin aspecten op te bergen die hen tijdens 

de sessies zijn bijgebleven en die ze voor zichzelf uit de 

gespreksgroep wilden meenemen. De schatkist wordt 

geopend en de boodschappen die erin zitten worden 

voorgelezen. 

 

 Er wordt tijd genomen om met de groep terug te blikken op 

het traject die ze samen hebben afgelegd:  

o Hoe kijk je terug op de afgelopen 4-5 weken? Wat is je 

bijgebleven? 

o Hoe kijk jij na afloop van ‘Achter de Spiegel’ naar de 

toekomst? Is de gespreksgroep ook een vorm van herstel 

geweest voor jou? 

o Wat wens je jezelf of de andere deelnemers toe? De 

kaartjes die de deelnemers als huiswerkopdracht hebben 

gemaakt, worden aan elkaar overhandigd. Indien 

gewenst, kunnen deze voorgelezen worden.  

 

 

5. Alternatieven 

Opdracht 
Wat is herstel? 

Er kan een cirkelgesprek opgestart worden rond volgende vragen: 

 Welke innerlijke obstakels zie je mogelijk na een misdrijf voor 

een slachtoffer/dader? 

 Wat is er nodig om die obstakels te overwinnen? Hoe kan je 

verder groeien? 

Om het gesprek op gang te brengen, kan ook gewerkt worden met 

een aantal quotes of stellingnames: 
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1. Herstel is terugwinnen van vrijheid  

Herstel is mensen terug vrijmaken van de obstakels die in hun 

leven zijn verschenen. Die obstakels kunnen zich situeren op drie 

niveaus: (1) materiële, (2) emotionele/psychische en (3) 

existentiële. In die zin kan herstel gezien worden als de vrijheid 

herwinnen om te kunnen omgaan  met hetgeen gebeurd is. 

 

2. Youtube-fragment ‘Verder groeien als herstel’28 

Stuff in your past is like a carving on the bark of a sapling; over 

time, the scar, the carving, won't go away. Because of the way 

trees grow, it won't go up or down either, it’ll just stay right where 

it began. It may even get darker. 

But it won't get bigger. 

You, however, can. You can keep growing. You can keep doing 

more things, more branches, being more things. The wound won't 

get smaller, but you can make it a smaller part of who you are. 

 

3. Wat is er nodig om tot herstel te komen? 

Quote uit TED-talk “Why your worst deeds don’t define 

you”29 

In deze TED-talk vertelt Shaka Senghor hoe hij eerst 

slachtoffer werd van een schietpartij en een aantal jaar later 

zelf dader werd. In de gevangenis maakte hij (na verloop van 

tijd) de keuze om zijn leven te veranderen. Dit is wat hij 

vertelde wat er voor hem nodig was om deze keuze te kunnen 

maken: 

 

                                                                 
28 Stevens, M. [Vsauce]. (2013, 31 december). Trees and carvings [YouTube]. 

Geraadpleegd van https://www.youtube.com/watch?v=dvKeCcxD3rQ. (vanaf 

6’28”) 
29 TED.  Why your worst deeds don’t define you. Geraadpleegd op 2 juni 2017 
via 
https://www.ted.com/talks/shaka_senghor_why_your_worst_deeds_don_t_def
ine_you.  

https://www.youtube.com/watch?v=dvKeCcxD3rQ


  
 

55 
 

And one of the things that we talked about is the three things that 

I found important in my personal transformation, the first being 

acknowledgment. I had to acknowledge that I had hurt others. I 

also had to acknowledge that I had been hurt. The second thing 

was apologizing. I had to apologize to the people I had hurt. Even 

though I had no expectations of them accepting it, it was 

important to do because it was the right thing. But I also had to 

apologize to myself. The third thing was atoning. For me, atoning 

meant going back into my community and working with at-risk 

youth who were on the same path, but also becoming at one with 

myself. 

 

4. Filmfragment (17’08” tot 22’37”) uit “The making of Justice”30 

Gedetineerden vertellen over de bemiddeling (rechtstreeks of 

onrechtstreeks) die ze hadden met de nabestaanden van hun 

slachtoffer en wat dit voor hen betekend heeft, zowel m.b.t. 

herstel naar de ander toe als naar zichzelf. 

 

5. Stellingen 

Poneer een aantal stellingen en vraag aan de deelnemers of al dan 

niet met deze stelling akkoord zijn. Waarom wel/waarom niet? 

Voorbeelden van stellingen kunnen zijn: 

 Je kan geen verantwoordelijkheid opnemen als je niets 

onderneemt naar de persoon die je geschaad hebt. 

 Herstel naar de andere is pas mogelijk als je eerst jezelf 

herstelt. 

 Een justitiële respons (vervolging – bestraffing) is noodzakelijk 

voor herstel. 

 Vergeving van jezelf is nodig om herstel te bereiken. 

 Vergeving van de andere is nodig om herstel te bereiken.  

                                                                 
30 Vanhee S. (regisseur). (2017). The Making of Justice [film]. Brussel: Manyone 

vzw. 
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Indien u een betrokkene van een verkeersongeval wil laten deelnemen 

aan een soortgelijke gespreksgroep, raden wij aan om hierbij een aparte 

groep rond verkeersongevallen te organiseren. Aangezien het hier gaat 

om een onopzettelijk gegeven kunnen veroorzakers/aanrijders er 

moeite mee hebben om ‘vereenzelvigd’ te worden met daders die 

opzettelijk een misdrijf hebben gepleegd (hoewel iemand juridisch kan 

benoemd worden als veroorzaker en er sprake kan zijn van fout en 

schuld, heeft iemand niet bewust de keuze gemaakt om betrokken te 

zijn in een verkeersongeval).  

Hoewel bij verkeersongevallen het subjectieve aanvoelen van de 

“slachtoffer-” en “veroorzaker-”positie soms anders is dan de juridische 

posities die aan partijen worden toegekend, is het aan te raden om bij 

de samenstelling van de groepen uit te gaan van de juridische 

positionering om zo evenveel veroorzakers als slachtoffers in de groep 

te betrekken. Het staat deelnemers uiteraard vrij om vanuit hun 

subjectieve beleving deel te nemen aan deze gespreksgroep, zolang ze 

echter hun juridische positionering niet volledig ontkennen. 

 

Overigens stellen we vast dat het merendeel van het draaiboek en de 

beschreven methodieken ook kan worden toegepast wanneer een 

gespreksgroep wordt samengesteld met uitsluitend betrokkenen bij 

een verkeersongeval. Een aantal aanpassingen of alternatieven lijken 

evenwel aangewezen, deze staan hieronder opgesomd. 

 

1. Algemeen 
Wijzig de term “misdrijven” in “verkeersongevallen” en de term “dader” 

in “veroorzaker” of “aanrijder”, zo ook in het protocol.  
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2. Sessie 2: Betrokkenheid bij een verkeersongeval 
 Titel veranderen naar: Betrokkenheid bij een verkeersongeval. 

 De opdracht omtrent de gevolgen van criminaliteit kan aangepast 

worden in de opdracht “Over de streep”: 

we werken met een aantal quotes/gerichte vragen die zowel van 

toepassing kunnen zijn op beide partijen als op het 

verkeersongeval als op situaties die ze in voorgaande oefening 

hebben verteld; waarbij er vooral aandacht gaat naar de ruimere 

omgeving  (bv. “mijn moeder heeft ook afgezien”). 

Bij elke vraag of quote kan er aan iemand gevraagd worden om 

hierover wat meer uitleg te geven. Afhankelijk van de tijd kan 

nadien in kleine groepjes verder gesproken worden. 

 

3. Sessie 3: emoties 
 Extra achtergrondinformatie voor de facilitators tijdens deze 

sessie: 

Vluchtmisdrijf is ook gelinkt aan de fight, flight of freeze- reactie 

van mensen. Mogelijks komt dit ook opnieuw ter sprake bij de 

sessie rond verantwoordelijkheid. 

 Aandacht om voldoende ruimte te laten voor individuele 

verhaalvertelling rond het ongeval. Wat gebeurde er net na het 

ongeval? Welke opvang was er voorzien? 

 Huiswerkopdracht: 

Vraag de deelnemers om een verhaal of krantenartikel te lezen 

over een verkeersongeval dat kan dienen als inleiding voor de 

sessie rond verantwoordelijkheid. 

 

4. Sessie 4: verantwoordelijkheid 
 Extra achtergrondinformatie voor de facilitators bij “drempels voor 

het opnemen van verantwoordelijkheid”: 

o Invloed van verzekering & omgeving 

o Onderscheid tussen juridische verantwoordelijkheid en 

moreel schuldgevoel 
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 Het rollenspel wordt weggelaten en we proberen langer stil te 

staan bij de invulling van de term verantwoordelijkheid, hoe 

verantwoordelijkheid opnemen eruit kan zien en bij de nood aan 

contact tussen partijen. 

 

5. Sessie 5: herstel & afsluiting 
 Als alternatief voor de opdracht: 

o Er kan een filmfragment worden getoond, bv.: 

 Koppen 

(http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/archief/

programmas/koppen/2.12927/2.12928/1.893742). 

Hierbij komen zowel aanrijders als slachtoffers aan het 

woord over hun verwachtingen naar de andere 

betrokkene toe. 

 Vlaamse Stichting Verkeerskunde 

(http://www.veiligverkeer.be/inhoud/campagne-

motorijders-2017/). In dit fragment wordt een 

ontmoeting getoond tussen twee rechtstreeks 

betrokkenen bij een verkeersongeval. Zij zien elkaar voor 

het eerst terug na zes jaar. 

 

o Er kan een artikel uit Knack31 voorgelezen worden, waarover 

het gesprek kan worden aangegaan. 

 

                                                                 
31 Tormans, S. (2017, 20 juni). Knack-journalist getuigt over zwaar fietsongeluk 
in Antwerpen: ‘Hij is toch niet dood?’. Knack. Geraadpleegd op 
http://www.knack.be/nieuws/belgie/knack-journalist-getuigt-over-zwaar-
fietsongeluk-in-antwerpen-hij-is-toch-niet-dood/article-longread-
868147.html. 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/archief/programmas/koppen/2.12927/2.12928/1.893742
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/archief/programmas/koppen/2.12927/2.12928/1.893742
http://www.veiligverkeer.be/inhoud/campagne-motorijders-2017/
http://www.veiligverkeer.be/inhoud/campagne-motorijders-2017/
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Belang van verhaalvertelling 

 

Aan de deelnemers wordt steeds (zijnde tijdens alle gesprekken) de 

vrijheid geboden om te spreken over het misdrijf waarbij ze betrokken 

waren of te spreken over een andere slachtoffer- of daderervaring 

(brede context) uit het verleden. 

 

Indien vastgesteld wordt dat één of meerdere deelnemers het moeilijk 

hebben om te spreken over hun eigen slachtoffer- of daderverhaal, 

maar dit wel graag wensen te doen, kan onderstaande oefening 

toegepast worden: 

 

Plaats twee stoelen in het midden van de cirkel. De ene stoel 

symboliseert het standpunt “Mijn verhaal vertellen doe ik liever niet, 

want…”; de andere stoel staat voor “Mijn verhaal wil ik liever wel 

vertellen, want…”. Alle deelnemers kunnen uitgenodigd worden om op 

beide stoelen plaats te nemen en dit in te vullen vanuit hun eigen 

beleving. 

Benoemen wat het voor deelnemers moeilijk maakt om hun verhaal te 

vertellen, maakt het voor andere deelnemers mogelijk om hiermee 

rekening te houden wanneer de deelnemer er later toch voor kiest om 

zijn/haar persoonlijk verhaal te delen met de groep. 
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Het is belangrijk om voldoende zorg te bieden aan alle (potentiële) 

deelnemers, en dit reeds vanaf het moment dat iemand mogelijks 

interesse vertoont om aan een gespreksgroep deel te nemen. 

 

Bij mensen die uiteindelijk niet kunnen of niet wensen deel te nemen 

aan een gespreksgroep zal deze zorg zich voornamelijk uiten in het 

verkennen van de concrete noden van deze personen, samen met hen 

op zoek te gaan naar mogelijke alternatieven en/of hen op een goede 

manier door te verwijzen (naar gepaste hulpverlening, 

lotgenotenwerkingen etc.).  

 

Voor personen die wel kunnen deelnemen, is het belangrijk om ook 

aandacht te hebben voor zorg tussen de sessies door en na de laatste 

sessie. Dit kan zowel door individuele gesprekken met de facilitators 

aan te bieden als hen door te verwijzen naar gepaste hulp- en 

dienstverlening. 

Om deze zorg ten volle te kunnen bieden, raden wij aan om volgende 

informatie voor hen beschikbaar te stellen: 

 Contactgegevens van de facilitators. 

 Contactgegevens van beschikbare hulpverlening in de buurt. 

o In gevangeniscontext: PSD, JWW, CGG, 

levensbeschouwelijke consulenten, etc. 

o Buiten gevangeniscontext: CAW, CGG, slachtofferonthaal 

parket, lotgenotenwerking etc. 

 

Om de doorverwijzing te vergemakkelijken en de nazorg optimaal te 

kunnen afstemmen op de cliënt, is het aangewezen om deze diensten 

te informeren over ‘Achter de Spiegel’. 

 

Nadat alle sessies doorlopen zijn, vinden wij het belangrijk om met elke 

deelnemer (ook degene die eventueel afgehaakt zijn in de loop van de 
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sessies) een individueel nagesprek te organiseren. Bijlage 6 bevat een 

aantal richtvragen om dit gesprek te leiden. 

Er kan bovendien overwogen worden om de groep een aantal maanden 

na het einde van het traject terug samen te brengen. Het kan 

betekenisvol zijn voor de deelnemers om te vernemen hoe het de 

anderen vergaat. Het stelt de facilitators bovendien in staat om de 

effecten van de gespreksgroep op langere termijn na te gaan. 

Hoe gaat het met iedereen? Wat hebben de sessies bij hen teweeg 

gebracht? Welke stappen hebben zij ondernomen na de sessies? 

 

Tenslotte is het mogelijk dat deelnemers na de sessies contact met 

elkaar willen houden. Dit aspect kan onderwerp zijn in de individuele 

nagesprekken: Wil de andere partij ook contact behouden? Indien wel, 

zijn de verwachtingen met betrekking tot dat contact wel gelijk? Vraag 

de deelnemers om hierbij waakzaamheid te zijn. Ter bescherming van 

de deelnemers lijkt het aangewezen om voor te stellen om het contact 

via een tussenpersoon te laten verlopen (via de facilitator van de 

gespreksgroep bv.), zodat de deelnemers elkaars adresgegevens niet 

hoeven uit te wisselen.  
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63 
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‘Achter de Spiegel’ is een project van Moderator vzw – Forum voor 
herstelrecht en bemiddeling dat mede wordt mogelijk gemaakt door de 
steun van de provincie West-Vlaanderen. 
‘Achter de Spiegel’ wil slachtoffers en daders, die niet bij hetzelfde 
misdrijf betrokken zijn, de kans geven elkaar te ontmoeten en in groep 
met elkaar in gesprek te gaan. Deze gesprekken worden begeleid door 
(minstens) twee facilitators, waarvan (voor de duur van het project, nl. 
1 januari 2017 tot 31 oktober 2017) minstens één facilitator vanuit de 
dienst Moderator vzw. 
 
‘Achter de Spiegel’ houdt een traject in  van minstens 4 sessies waarbij 
de voltallige groep deelnemers elkaar één keer per week ontmoet om 
gezamenlijk het gesprek aan te gaan rond thema’s gelinkt aan 
slachtoffer- en daderschap. 
 
De regels in dit protocol bepalen dat elke betrokkene die deelneemt 
aan de gesprekken en elke facilitator bij de start van het project het 
protocol ondertekent. Het is een overeenkomst over hoe de 
groepsgesprekken met de hulp van de facilitators zullen verlopen.   
 

1. Het doel van ‘Achter de Spiegel’ is om een traject af te leggen 
met een gemengde groep slachtoffers en daders om zo zicht 
te krijgen op de andere kant van het misdrijf. Elke deelnemer 
krijgt de kans om zijn/haar ervaringen, gevoelens en 
standpunten te delen en gezamenlijk te streven naar een vorm 
van herstel die voor allen zinvol kan zijn. 
Het doel van ‘Achter de Spiegel’ is niet om herstel te bekomen 
naar aanleiding van één specifiek misdrijf. 

 
2. Deelname aan ‘Achter de Spiegel’ is volledig vrijwillig; van 

deelnemers wordt weliswaar een engagement gevraagd om: 
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 aanwezig te zijn op alle sessies. 
 op een discrete manier met de inhoud ervan en de 

verhalen van de andere deelnemers om te gaan. 
 op een constructieve manier de dialoog aan te gaan. 
 om tijd en ruimte te laten aan alle deelnemers om aan het 

woord te komen. 
 De gespreksregels zoals deze worden afgesproken door 

alle deelnemers in de eerste sessie te respecteren. 
 

3. De deelnemers engageren zich om het gesprek op een 
constructieve manier met elkaar aan te gaan. Zij zetten hun 
meningen, wensen en bekommernissen gelijkwaardig naast 
elkaar. Zij willen rekening houden met de bekommernissen 
van de ander(en). Zij verwoorden hun eigen bekommernissen, 
en proberen de bekommernissen van de ander te begrijpen.  
 

4. Indien een deelnemer niet aanwezig kan zijn op één van de 
sessies, of zijn/haar deelname wenst stop te zetten, verwittigt 
hij één van de facilitators hiervan op voorhand. 

 
5. De facilitators leidden de verschillende thema’s die besproken 

zullen worden tijdens de groepsgesprekken in. Zij spreken zich 
niet uit over individuele feiten of gebeurtenissen. 
De deelnemers zijn bereid om het gesprek aan te gaan omtrent 
de verschillende thema’s. Zij kunnen hierbij het verhaal van 
hun eigen slachtoffer- of daderschap aan bod laten komen, 
maar dit is geen verplichting. Dit houdt ook in dat zij andere  
deelnemers niet verplichten om dit te doen. 

 
6. De facilitator heeft niet de oplossing in handen. Hij/zij kan wel 

bepaalde inzichten of ideeën meegeven, maar de deelnemers 
krijgen zelf de mogelijkheid om op zoek te gaan naar 
standpunten over de aangereikte thema’s.  

 
7. De facilitators engageren zich om ook tussen of na de sessies 

bereikbaar te zijn voor de deelnemers. Indien nodig kan er een 
individueel gesprek tussen een deelnemer en facilitator 
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georganiseerd worden; of kan er worden doorverwezen naar 
hulpverlening. 

 
8. De facilitators zijn gebonden door beroepsgeheim. De 

facilitator treedt niet op als getuige. Na de afronding van het 
project overhandigt de bemiddelaar noch aan een advocaat 
noch aan een rechter enig document of verklaring of attest.  

 
9. Deelname aan ‘Achter de Spiegel’ is gratis. 

 
 
Datum ondertekening:  
 
 
Naam en handtekening partijen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naam en handtekening facilitators: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgemaakt in veelvoud, naargelang het aantal partijen. Iedere partij 
ontvangt een individuele kopie van dit bemiddelingsprotocol. 
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In dit boekje krijg je de ruimte om al je gedachten en gevoelens over ‘Achter 

de Spiegel’ en hetgeen je tijdens deze gesprekken hebt gehoord of zelf hebt 

verteld, neer te schrijven. Op deze manier kan je nadien terugkijken hoe je 

je na de eerste sessie(s) voelde en of/hoe je blik of gevoel veranderd is 

doorheen de sessies. 

 

Dit is jouw persoonlijke dagboek, je zal niet gevraagd worden om dit af te 

geven of hierover te vertellen tijdens de gesprekken. Als je dit wil doen, mag 

je dit uiteraard wel! 

 

Als je iets wil meedelen aan de facilitators over het verloop van de sessies 

(bv. waar jij je goed of juist niet goed bij voelde), of gewoon wil laten weten 

wat je vond van de sessies, kan je dit doen via de evaluatieformulieren. Al 

jouw bedenkingen zijn zeer welkom! 

Je vindt per sessie een evaluatieformulier en enveloppe terug om deze aan 

de facilitators te bezorgen. Dit kan zeker ook anoniem. 

 

Als je tussen de sessies door graag met de facilitators zou praten, kan je hen 

bereiken via volgende gegevens: 
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Zet de verschillende personages in de volgorde van wie volgens jou de 
grootste fout heeft gemaakt. 
Nr 1: grootste fout - Nr.5 kleinste fout 
 
 
1 …………………………………………………………………. 

 

2 …………………………………………………………………. 

 

3 …………………………………………………………………. 

 

4 …………………………………………………………………. 

 

5 …………………………………………………………………. 
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1. Wat verwachtte je van deze sessie? 

 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 

2. De sessie beantwoordde aan mijn verwachtingen: 

 

helemaal in grote mate in mindere 

mate 

niet 

    

 

Waarom wel/niet? 

 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 

 

 



  
 

70 
 

 

3. Ik kreeg voldoende de mogelijkheid om zelf te spreken tijdens de 

sessie: 

 

helemaal in grote mate in mindere 

mate 

niet 

    

 

Waarom wel/niet?: 

 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 

4. Ik voelde mij veilig in de groep. 

 

helemaal in grote mate in mindere 

mate 

niet 

    

 

Waarom wel/niet? 

 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 

5. Wat vond je van de manier van begeleiding door de facilitators? 

 

zeer goed goed voldoende onvoldoende 
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Bemerkingen bij de begeleiding: 

 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

6. Ben je over iets bezorgd voor de volgende sessie? 

 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

7. Wat hoop je zeker nog te kunnen doen in de volgende sessies? 

 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

8. Andere bemerkingen (m.b.t. de groepssamenstelling, de locatie, de 

tijdsplanning, de organisatie, …) 

 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

Dank voor jouw deelname, medewerking en feedback!!  
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1. Nazorg 
 Hoe is het met jou? 

 

 Zijn er zaken waar je positief op terugkijkt?  

 

 Wat heb je voor jezelf meegenomen uit de gespreksgroep? 

 

 Zijn er zaken waar je negatief op terugkijkt? 

 

 Heb je nog iets nodig om verder te kunnen? 

 

 Verwijzing naar de laatste sessie: is er nog nood aan een contact 

over een iets langere termijn? 

 

o Indien wel, wat houdt dit voor jou in? (bv. extra bijeenkomst) 

 

 

2. Evaluatie 
 Had je het gevoel op voorhand voldoende geïnformeerd te zijn 

over ‘Achter de Spiegel’? 

 

 Wat vond je van de opdrachten? Waren er oefeningen waar je je 

minder comfortabel bij voelde? 

 

 Wat vond je van de locatie? 

 

 Wat vond je van de tijd die beschikbaar was (per 

sessie/hoeveelheid sessies)? 
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 Wat vond je van de samenstelling van de groep? Bv. (aantal) 

deelnemers, soorten misdrijven, fase van verwerking van de 

deelnemers, … 

 

 Wat vond je van de thema’s? Waren er thema’s die overbodig 

waren of ontbraken? 

 

 Zijn er nog andere zaken die je ons wil meegeven (waar we bv. 

zeker rekening mee moeten houden als we nogmaals een 

gespreksgroep zouden organiseren)? 

 



 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


