
Wat
‘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.
 
 4 à 5 avonden waarop slachtoffers en daders   
 met elkaar in dialoog gaan (één bijeenkomst  
 per week van ± 2 uur) 
 
 Onder begeleiding van twee gespreksleiders 
 
 Elke bijeenkomst gaan we aan de slag rond  
 een specifiek thema zoals slachtoffer- en   
 daderschap, emoties, verantwoordelijkheid 
 en herstel

 Een groep bestaat uit een gelijk aantal   
 slachtoffers en daders (min. 6 en max.12   
 personen per groep)
 
 De gesprekken vinden plaats in een   
 vertrouwelijk kader
 
 Deelname is gratis

Werd jij slachtoffer of dader van een 
misdrijf?

Wil jij graag contact leggen met de 
ander, maar kan of wil je dit (nog) 
niet met je eigen dader of je eigen 
slachtoffer?

Wil je graag je eigen ervaringen, 
gevoelens en standpunten delen?

Wil je graag weten wat het voor 
anderen betekent om slachtoffer of 
dader te zijn?

Ben je benieuwd wat er leeft aan de 
andere kant?

Ben je bereid hierover in groep te 
spreken?

Dan is ‘Achter de spiegel’
misschien iets voor jou!

  Moderator vzw, Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling, is een door de overheid erkende bemiddelingsdienst en zet zich in haar dagelijkse 

praktijk in om communicatie tussen slachtoffer en dader na een misdrijf mogelijk te maken. Meer informatie op www.moderator.be.

Wanneer - Waar 
In september 2017 vinden in de provincie West-
Vlaanderen meerdere gespreksgroepen plaats.
Er is de mogelijkheid aan te sluiten bij één van 
volgende groepen:

Groep 1 - misdrijven (gevangenis Ieper)
Groep 2 - verkeersongevallen (Kortrijk, Ieper of Brugge)
Groep 3 - misdrijven (regio Brugge)

Waarom 
Om het gebeurde een plaats te kunnen geven, kan het soms helpend zijn om contact te leggen met de andere 
betrokkene bij het misdrijf (slachtoffer-daderbemiddeling). Vanuit Moderator vzw  merken wij jammer genoeg 
dat dit niet altijd mogelijk is: de andere betrokkene is niet gekend, niet bereikbaar of staat niet open voor 
bemiddeling. Ook kan het voor jou zelf misschien een te grote drempel vormen om contact te leggen met 
je eigen dader of je eigen slachtoffer. ‘Achter de spiegel’ wil daar graag iets aan doen door slachtoffers en 
daders van verschillende misdrijven in contact te brengen met elkaar.

Voor wie 
Eenieder die rechtstreeks betrokken is geweest bij 
een misdrijf (inclusief nabestaanden), waarbij er 
sprake is van een strafrechtelijk dossier. Wij stellen 
het project ook open voor mensen die betrokken zijn 
geweest bij een verkeersongeval en contact wensen 
te leggen met slachtoffers en veroorzakers. 

Het maakt niet uit bij welk soort misdrijf je betrokken 
was of hoelang de feiten geleden zijn.

Hoe deelnemen
Indien je interesse hebt om deel te nemen of meer informatie wenst, kan je ons steeds vrijblijvend contacteren. 
Wij bekijken graag samen met jou in welke mate het project voor jou zinvol kan zijn.

Hou er wel rekening mee dat slechts een beperkt aantal personen aan de groepsgesprekken zal kunnen 
deelnemen. Laat je dat echter zeker niet afschrikken om contact met ons op te nemen. Ook indien je niet 
wordt geselecteerd, bekijken wij met de nodige zorg welke alternatieven mogelijk zijn.

achterdespiegel@moderator.be
051 31 64 40
Hendrik Consciencestraat 9, 8500 Kortrijk
www.facebook.com/AchterDeSpiegel
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