Afgelopen jaar trachten we op verschillende fronten onze herstelrechtelijke boodschap uit
te dragen. De media is daar een belangrijke partner in. Naast de Terzake docu ‘Oog in oog’,
kwamen we ook aan bod in oa ‘Mij overkomt het niet’ op Eén, gaven we duiding in Terzake,
verschenen er artikels in Libelle, De Standaard, De Morgen, Het Nieuwsblad, Het Laatste
Nieuws, …. en waren we te horen en te zien op Radio 1, Radio 2 en enkele lokale zenders.

Afgelopen jaar maakten we samen met communicatiespecialist Spindokter ons eerste introductie/animatiefilmpje. In het korte filmpje trachten
we op een visuele manier duidelijk te maken hoe slachtofferdaderbemiddeling precies in zijn werk gaat en wat Moderator precies
doet. Oordeel zelf! Vind je het goed?! Deel dan zeker het filmpje op je
eigen sociale media! Want nog teveel mensen, die nood hebben aan
informatie over bemiddeling, zijn niet op de hoogte van het bestaan.
Bekijk het filmpje op onze website of via: https://youtu.be/iu-ulM7Rqto

Voor de geïnteresseerden: De tv-reportages kunnen ontleend worden in onze bibliotheek.
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In maart 2017 startten Moderator en Rondpunt in samenwerking met de KU Leuven het Europese project ‘Victims
of Road Traffic Offences’. We vertrekken hiervoor vanuit
de EU-richtlijn 2012/29 waarin de rechten van slachtoffers
beschreven worden. De focus van Moderator ligt op het in
kaart brengen van slachtoffer-dader bemiddeling bij verkeersmisdrijven in Europa. We proberen bruggen te bouwen met verschillende zelfhulpgroepen voor slachtoffers en veroorzakers van verkeersmisdrijven. Daarnaast werken we
een ondersteunende manual uit en zullen enkele digital stories gemaakt worden om goodpractices en getuigenissen in beeld te brengen.

Niet alle daders en slachtoffers die een bemiddeling wensen, kunnen hier ook aan deelnemen. Hun eigen slachtoffer of dader staat misschien weigerachtig tegenover de bemiddeling, of misschien is deze zelfs niet gekend.
Om ook voor hen een herstelrechtelijk aanbod mogelijk te maken, werkten we -met de
steun van de provincie West-Vlaanderen - een methodiek uit om slachtoffers en daders
van niet-gerelateerde misdrijven gezamenlijk een traject te laten afleggen op zoek naar
(symbolisch) herstel. Een eerste sessie van 5 bijeenkomsten vond plaats in de gevangenis
van Ieper. Het draaiboek met de methodiek kan je nalezen op onze website.

Op 23 november 2017 bouwden we, in navolging van het ‘Verrekijker’-project, samen met
150 geïnteresseerden bruggen tussen herstelrecht, onderwijs, samenlevingsopbouw en socio-cultureel vormingswerk. Tijdens 24 workshops vonden uiteenlopende ontmoeting en
uitwisseling plaats.
Innovatieve methodieken werden besproken, uitdagende visies bevraagd, netwerken werden gevormd, samenwerkingen vonden
hun kiem…
Meer info: moderator.be/trefdag
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De bemiddelingsdienst Limburg zette gedurende een jaar een project op in het kader van
bemiddeling in burenconflicten. We zagen hierin een opportuniteit om aan de slag te gaan
met tandembemiddeling, waarbij beide partijen uitgenodigd worden om samen aan tafel te
gaan zitten en er met twee bemiddelaars wordt gewerkt. Het project startte in de zomer van
2016 en liep nog door de eerste maanden van 2017. Over deze periode heen werden een
kleine 60 dossiers aangemeld voor burenbemiddeling.
Het gaat steeds om dossiers die strafrechtelijk worden
geseponeerd.

dossiers fase

strafuitvoering

Bemiddeling:
tijdens alle gerechtelijke fases
Moderator was het afgelopen jaar één van de partners in het LINC-actieonderzoek:
Leuven Restorative City

Diestsesteenweg 49
3010 Kessel-lo
016 22 63 88
info@moderator.be
www.moderator.be
facebook: moderatorforumvoorherstelrechtenbemiddeling
twitter: @moderatorvzw
instagram: moderatorvzw

In het kort gezegd is een Restorative City een stad waarin organisaties en instituties zich engageren om
op herstelgerichte, eerder dan op louter punitieve wijze met conflicten en spanningen om te gaan. Burgers worden ondersteund en krijgen instrumenten aangereikt waarmee ze maximaal zelf hun eigen problemen, spanningen en conflicten kunnen aanpakken. Moderator maakt deel uit van de stuurgroep van
dit onderzoek en tracht, samen met vele andere Leuvense partners, de herstelrechtelijke en bemiddelingsvisie te vertalen naar een stedelijke context.

Ketenaanpak is een relatief nieuwe methodiek waarbij hulpverlening, politie en justitie informatie delen. Deze methodiek kreeg een plaats in de Family Justice Centers in
verschillende Vlaamse regio’s. FJC heeft de ambitie om alle gespecialiseerde
hulp- en dienstverlening met betrekking tot intra familiaal geweld samen te
brengen. Ook Moderator probeert hier vanuit haar expertise een meerwaarde
te betekenen. Daarom stelt Moderator hier de tandembemiddeling voor.
Deze bemiddelingsmethodiek is vaak erg geschikt bij gezinnen waar er sprake
is/was van intra-familiaal geweld.

Voor meer achtergrond:
Zie onze jaarverslagkrant en
website

