
 
 
 
 
 
 
 

 

De bemiddelingsdienst Limburg beschikt over 2,5 FTE bemiddelaars. Enerzijds ligt de focus op het bemiddelingswerk 

en anderzijds streven we ernaar om in samenwerking met onze partners het thema van herstel op de agenda te 

plaatsen. In dit document willen we u een beknopt overzicht geven van onze activiteiten in 2018 én een vooruitblik 

bieden op 2019. 

 

Bemiddeling in cijfers 
In totaal werden er in Limburg 263 aanvragen tot bemiddeling opgenomen. Dit wil zeggen dat in deze aanvragen 

partijen contact opnamen met de bemiddelingsdienst en de info over bemiddeling kregen.  

 

Er waren 422 potentiële slachtoffer – daderrelaties in deze 263 opgenomen aanvragen. Dit leidde tot 172 effectieve 

bemiddelingen. In totaal waren er 140 slachtoffers en 114 daders betrokken in deze bemiddelingen. 

In 250 opgenomen aanvragen leidde dit dus niet tot een effectieve bemiddeling. Dit wil zeggen dat 247 slachtoffers 

en 188 daders na uitleg over bemiddeling alsnog afhaakten of omdat er geen bemiddeling kon worden opgestart 

omdat de andere partij niet wenste deel te nemen.  

 

In 2018 sloten we 212 bemiddelingen af. In 44 bemiddelingen kozen partijen ervoor om elkaar te ontmoeten in een 

gezamenlijk gesprek. In 44 bemiddelingen besloten partijen om samen een schriftelijke overeenkomst op te maken. 

 

 

 

 

Structureel werk 
In 2018 werd er verder intensief ingezet op samenwerkingsverbanden met partners: 

Forensische Werkgroep van het CAW, de welzijnsteams Slachtofferzorg, stuurgroep 

Forensische Doelgroep van de Provincie Limburg, werkgroepen rond de 

Dialoogtafels en de werkgroep Herstelgerichte Detentie in de gevangenis van 

Hasselt. 

Daarnaast deden we infosessies voor uiteenlopende doelgroepen en organisaties : 

opleiding slachtofferbejegening politieschool, drughulpverlening Katarsis, studenten 

uit diverse opleidingen, psychosociale dienst van de gevangenis Hasselt, 

groepsvorming daders van zedenfeiten,… 

We vergeten zeker niet onze constructieve samenwerking te vermelden met tal van 

samenwerkingspartners in het Limburgse werkveld: mensen van het parket - zowel 

magistraten als administratie - , onderzoeksrechters, justitieassistenten (slachtofferonthaal, probatie,…), mensen van 

het CGG, CAW (slachtofferhulp, de begeleiders van opgelegde hulpverlening, justitieel welzijnswerk,…), 

slachtofferbejegening politie, gevangenis (directie, PSD, beleidsmedewerker, penitentiair beambten, 

vormingswerkers,…), contacten in het Family Justice Center, advocaten,… 

 

Al deze contacten ervaren we als erg waardevol en we mogen terecht fier zijn op de manier waarop we in onze 

provincie samenwerken aan herstel. 
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Case load 
In 2019 willen we verder inzetten op een bredere instroom van dossiers. Enerzijds gaat dit over de instroom vanuit 

het parket met betrekking tot een evenwichtige verdeling tussen sepotdossiers en te dagvaarden dossiers. 

Anderzijds heeft dit ook betrekking op aanmeldingen via andere kanalen : gevangenis, hulpverlening, 

gezondheidszorg, justitiehuizen,… 

 

Kwaliteit 
Om onze cliënten een warm onthaal te kunnen bieden, wordt vanaf heden gewerkt met een permanentie elke 

voormiddag tussen 9 u. en 12 u. We verzekeren tijdens deze uren de bereikbaarheid van de bemiddelingsdienst. 

 

Innovatie 
Op vlak van het structurele werk zal er in 2019 op de ingeslagen weg van lokale samenwerkingsverbanden worden 

verder. We willen o.a. samen met het Family Justice Center verkennen wat we wederzijds voor elkaar kunnen 

betekenen. 

 

Project ‘Samenspraak’ – in groep op zoek naar herstel –  
 

In 2019 – 2020 wil Moderator in samenwerking met onze samenwerkingspartners vorm geven aan dialooggroepen, 

waarin we (niet gelinkte) daders, slachtoffers én burgers willen samenbrengen om in groep te spreken over  

radicalisering (cluster Limburg, Leuven, Brussel, Halle – Vilvoorde).  
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Met dank aan alle samenwerkingspartners voor de fijne samenwerking in 2018 

& voor alle toekomstige ontmoetingen in 2019! 
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