De bemiddelingsdienst West-Vlaanderen tracht met 2,8 FTE bemiddelaars het aanbod van slachtofferdaderbemiddeling bekend te maken en uit te voeren. Daarnaast streven we ernaar het herstelrechtelijk
gedachtegoed te stimuleren in de provincie West-Vlaanderen. In dit document willen we u een beknopt overzicht
geven van onze activiteiten in 2018 én een vooruitblik bieden op 2019.

Bemiddeling in cijfers
Top 3 aanvragers:
Partijen zelf1
JWW & PSD

In West-Vlaanderen werden
123 effectieve bemiddelingsdossiers opgestart in 2018.
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Er waren meer slachtoffers en daders geïnteresseerd in de uitleg over bemiddeling (nl.
resp. 176 en 181). Deze konden niet allemaal deelnemen aan de bemiddeling, omdat
ze na de uitleg alsnog afhaakten of omdat hun eigen slachtoffer of dader niet wenste
deel te nemen aan de bemiddeling. Dit alles gebeurde in 199 opgenomen aanvragen
voor bemiddeling. Opvallend is dat we in vergelijking met 2017 een duidelijke daling (-25%) kenden in het aantal
opgenomen aanvragen, terwijl het aantal effectieve bemiddelingen steeg (+11%).
In 2018 sloten we ook 117 effectieve bemiddelingen af. In 40 bemiddelingen kozen partijen ervoor om elkaar
(minstens éénmaal) te ontmoeten in een gezamenlijk gesprek; dit is een duidelijke stijging t.o.v. de afgelopen jaren.
In 20 bemiddelingen besloten partijen samen een schriftelijke overeenkomst op te maken.
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Structureel werk
Vanuit de bemiddelingsdienst provincie West-Vlaanderen organiseerden we
driemaal een forum, waarbij we verschillende organisaties (justitie, hulpverlening,
onderwijs) samen rond de tafel brachten rond thema’s gelinkt aan herstel.
We namen deel aan lokale overleggen, o.a. de Samenwerkingsverbanden van
de HCA-diensten, de forensische teams van het CAW, de welzijnsteams, het
forensische overlegplatform Zuid-West-Vlaanderen, het lokaal overleg verkeer,
het coördinatieteam van PC Brugge & de werkgroep herstel in PC Brugge. Ook in
de gevangenis van Ieper werden samen met de beleidsmedewerker en Ligand
getracht om een werkgroep herstel op te starten.
Daarnaast hebben we gastcolleges gegeven aan studenten uit de hogeschool
(zowel VIVES als HOWEST), infosessies aan politie, justitie-assistenten,…
We gingen het overleg aan met het parket van Oost- en West-Vlaanderen om
te komen tot een eenvormig aanbod vanuit het parket.
We volgden vorming en studiedagen en waren aanwezig op de conferentie
van het Europese Forum voor Herstelrecht te Albanië.

 In 2018 namen we
afscheid van onze collega
Rika Jacobs. Zij startte in
1999
de
bemiddelingsdienst
te
Brugge op; 19 jaar later
mag zij genieten van een
welverdiend pensioen!
 We blijven inzetten op een
betere
bereikbaarheid,
samen met de collega’s uit
Oost-Vlaanderen.
Elke
werkdag tussen 9u – 12u
voorzien
we
een
telefonische permanentie.

1 Deze partijen kregen hun informatie over bemiddeling via verschillende kanalen: informatiebrief parket, website
van Moderator, via een celgenoot in de gevangenis, etc.

Algemeen
1. We blijven inzetten op de West-Vlaamse gevangenissen
In 2018 was “fase strafuitvoering” een prioriteit voor de bemiddelingsdienst
West-Vlaanderen. Ons doel was om meer aanwezig te zijn in de gevangenissen.
Hiervoor konden we met medewerking van beleidsmedewerkers en directie
zitdagen organiseren in Ieper (om de 14 dagen) en in Brugge (elke maand). Mede
hierdoor ontvingen we in 2018 30% meer aanvragen in de fase strafuitvoering
dan in 2017. We streven er dan ook naar om de zitdagen te continueren en ons
aanbod nog bekender te maken met acties gericht naar gedetineerden.
Ruimer willen we blijven deelnemen aan Rondom Prison om zo ook de ruimere maatschappij te laten nadenken
over straf en detentie.
2. Project Samenspraak
In het verlengde van “Achter de Spiegel” werkt Moderator vzw in de komende twee jaar een project
“Samenspraak” uit. Er wordt verkend of de methodiek van “Achter de Spiegel” kan toegepast worden in drie
contexten: verkeersongevallen, zedenfeiten gepleegd in instellingen/instituten en radicalisering. Vanuit de
bemiddelingsdienst West-Vlaanderen wordt samen met de bemiddelingsdienst Oost-Vlaanderen, Rondpunt
vzw en CAW Oost-Vlaanderen dialooggroepen georganiseerd voor betrokkenen in verkeersongevallen.
3. We nemen deel aan het .internationale congres van het International Institutie for Restorative Practices (IIRP).
In 2017 namen we vanuit de bemiddelingsdienst West-Vlaanderen deel aan het congres van het IIRP te Dublin.
In 2019 wordt het congres opnieuw georganiseerd, ditmaal te Kortrijk. We zullen opnieuw deelnemen aan dit
congres en ook zelf een workshop voorstellen.
4. We organiseren een actie tijdens de Internationale week van het Herstelrecht om ons aanbod bekender te maken
We zien een aantal kansen om tijdens de internationale week van het herstelrecht iets te organiseren om
herstelrecht bekender te maken (bij ons doelpubliek, bij samenwerkingspartners, bij de ruimere maatschappij).
Wat en hoe ligt momenteel nog open; hiervoor willen we ook graag met andere organisaties op zoek gaan hoe
we iets gezamenlijks hierrond kunnen organiseren.

20 jaar Moderator
Suggnomè vzw werd in 1999 opgericht. Het was een kleine vzw bestaande uit een coördinator,
secretariaatsmedewerker en 3 bemiddelaars die aan de slag gingen in de gerechtelijke arrondissementen Brugge,
Kortrijk en Leuven. Twintig jaar én een naamsverandering later heeft Moderator vzw een werking over geheel
Vlaanderen en Brussel uitgebouwd.
Dit wordt gevierd op 7 juni 2019 (locatie Hal 5, Diestsesteenweg 104, 3010 Leuven).
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Met dank aan alle samenwerkingspartners voor de fijne samenwerking in 2018
& we kijken uit naar alle toekomstige ontmoetingen in 2019!

