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voorwoord
‘2021 een jaar om snel te vergeten’,
zou gezien de omstandigheden een
juiste omschrijving kunnen zijn van het
voorbije jaar. Toch zou dat tegelijkertijd
veel oneer doen aan alle inspanningen
en mooie initiatieven die dit Coronajaar
kenmerkten.
Het was voor Moderator vzw en
haar medewerkers zeker geen
makkelijk jaar. We werden naast
de vele Coronabeperkingen en het
bijhorend gebrek aan ontmoeting
geconfronteerd met een ingrijpende
besparingsoefening, die nog steeds
nazindert binnen onze geledingen.
Toch slaagden de medewerkers erin
om de focus te blijven leggen daar
waar hij voor onze organisatie hoort
te zijn, namelijk op het organiseren
en ontwikkelen van herstelgerichte
dialoog bij strafbare feiten. De
omstandigheden dwongen ons
om innovatief te zijn, om snel te
schakelen en blijvend te zoeken naar
de beste methodieken om mensen te
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ondersteunen in hun zoektocht naar
herstel. Zo gingen we onder andere
meer digitaal aan de slag waar dat kon
en gingen samen op wandelgesprek
wanneer mogelijk. We engageerden
ons in innovatieve projecten en bleven
tegelijkertijd onze methodieken
verfijnen.
Samenwerken, participatie mogelijk
maken, elkaar beluisteren, erkennen,
vallen en weer opstaan, fouten maken
en eruit leren, ... het hoort allemaal bij
de dynamiek van onze organisatie.
Onder deze omstandigheden zijn we
dan ook trots dat we jullie als lezer deze
jaarverslagkrant mogen presenteren.
Ze toont de verdienste en veelzijdigheid
van onze medewerkers, de wereldse en
verbindende blik van onze organisatie.
We voldeden aan de verwachtingen
van onze subsidiërende overheid.
Vele mensen werden door Moderator
ondersteund en geholpen. Een
cijferoverzicht vind je achteraan de
krant.

Daarnaast krijg je een blik op
het afgelopen jaar vanuit onze
(provinciale )bemiddelingsdiensten.
Je leest getuigenissen en verhalen
uit de bemiddelingspraktijk, vindt
infographics omtrent onze werking
en meer achtergrond bij de projecten
waarin we ons engageerden.
Thema’s als bemiddelen bij haat- en
zedenmisdrijven waren erg aanwezig in
ons denken het afgelopen jaar.
We geloven in kansen geven,
bijvoorbeeld aan stagiairs. Je leest
hun schrijfsels verderop. En zoals u
dat van ons gewoon bent, ‘vertellen’
we ook graag over ‘herstel’; nu ook
in de vorm van een 5-jarig project,
dat onder andere uitzoekt hoe we
ervaringsuitdragers nog beter kunnen
betrekken op onze werking.
We wensen je veel leesplezier! En
ontvangen je reacties, vragen en
suggesties graag op info@moderator.be.
Vind jij trouwens de 8 ‘Moderatorbegrippen’ op pagina 37?

WE BESEFFEN VAN ELKAAR DAT
HET MOEDIG IS OM ZO’N STAP
TE DURVEN ZETTEN
BART EN STEVEN BLIKKEN TERUG OP EEN ‘NIET-GERELATEERDE’
BEMIDDELING IN HET KADER VAN HET PROJECT VERTEL HERSTEL

Het eerste 1-op-1 gesprek met een slachtoffer en dader die elkaar voordien niet kenden, vond plaats op 9/7/’21: Bart en
Steven blikken terug op hun ervaring met een ‘niet-gerelateerde’ bemiddeling in het kader van ons project Vertel Herstel.
De term ‘niet-gerelateerde bemiddeling’ verwijst naar het proces waarbij een dialoog wordt ondersteund tussen een dader en
een slachtoffer van gelijk-aardige feiten doch die niet rechtstreeks met elkaar te maken hebben gehad. De ervaringen met de
dialooggroepen in het project Samenspraak toonden dat het ook zinvol en helend kan zijn om mensen in gesprek te laten gaan
met een persoon die niet hun rechtstreeks slachtoffer of dader is. De bemiddelaar bereidt dit samen met de mensen voor en
begeleidt ook de ontmoeting.
Hieronder leest u de getuigenis van 2 personen die kozen voor zo’n dialoog.

BART

VERTEL
HERSTEL
Getuigenis

Op 09.07.2021 heb ik de kans
gekregen via Moderator, om in een
strafinstelling Steven te ontmoeten.
Ik ontmoette hem in het kader van
mijn vraag om een gesprek te kunnen
aangaan met de man die mij 35 jaar
geleden, toen ik 7 jaar was, seksueel
misbruikt heeft.
Na een lange, moeilijke weg te hebben
afgelegd, kwam ik bij Moderator uit.
Een bemiddelingsorganisatie die mij
misschien de mogelijkheid zou kunnen
bieden om mijn dader in de ogen
te kijken en aan te spreken over de
impact van zijn daad. Dit was voor mij
een manier om verantwoordelijkheid
terug te geven aan de dader voor wat
er 35 jaar geleden gebeurd is. Een
verantwoordelijkheid waarvan ik tot
heel kort geleden nog dacht dat deze
voor een groot deel bij mij lag.
Nancy van Moderator luisterde naar
mijn verhaal. We ontmoetten elkaar
zonder enige tijdsdruk en op een
ontspannen manier. We spraken over
mijn ervaring, gevoelens en noden.

Op mijn vraag werd ‘mijn’ dader
tot tweemaal toe door Moderator
aangeschreven met de vraag of hij
in gesprek wilde gaan met mij. Er is
nooit een reactie gekomen. Wat ik
ontzettend spijtig vind.
Toen is Moderator met een alternatieve
oplossing gekomen. Zou ik het zien
zitten om met een andere dader van
seksueel misbruik te spreken? Een dader
die zelf ook graag een gesprek met
een slachtoffer wilde aangaan, in het
kader van zijn eigen herstelproces. Dit
was een apart voorstel dat me de kans
gaf om een deel van mijn opgekropte
energie kwijt te geraken. Ik moest
mijn spreekwoordelijk ei kwijt.
Ik kon mijn gesprek goed voorbereiden
en ben uiteindelijk, onder begeleiding
van Nancy en Hilde, in gesprek kunnen
gaan met Steven, verantwoordelijk
voor zedenfeiten bij een ander
slachtoffer. Voor mij was dit een
spannend maar bevrijdend moment. Ik
kreeg de mogelijkheid om mijn verhaal
te doen. Ik heb kunnen uitleggen aan
3

Foto door Mark Neal via Pexels

een dader wat de impact is op een
slachtoffer (als kind, als volwassene,
tijdens het opgroeien, relationeel,
school,
werk,
vriendschappen,
gezondheid, intimiteit, …), hoe diep
de schade gaat en dat je het eigenlijk
nooit echt helemaal van je af kan
schudden.
Het was een zeer intens, maar
respectvol gesprek. Steven heeft op
elk van mijn vragen geantwoord, hoe
direct deze ook waren. Ik heb inkijk
gekregen in zijn verhaal. Hoe hij is
opgegroeid, zijn kindertijd, jeugd
en hoe hij ertoe gekomen is om tot
misbruik over te gaan. Ik had een
persoon tegenover mij zitten met een
moeilijk levensverhaal. Dit raakte mij
diep, al praat niets misbruik goed.
Ik heb gemerkt dat er van zijn kant
echt een verlangen is om op één of
andere manier de schade te herstellen.
Wat ik zeer belangrijk vond, is dat
Steven contact probeerde op te nemen
met zijn slachtoffer om op één of ander
manier een herstelproces op gang te
4

brengen. Dit is iets waar ikzelf naar
op zoek ben en nooit zal krijgen. Het is
een waardevol initiatief dat misschien
niet onmiddellijk zal lukken, omdat
de twee partijen hiervoor moeten
openstaan, maar wel later een rol kan
spelen in het herstelproces van het
slachtoffer en hemzelf. Dit gesprek
was ook voor hem een alternatieve
oplossing.
Dit gesprek toonde mij dat ik, na heel
mijn proces, steviger in mijn schoenen
sta. Ik ben met een dader in gesprek
kunnen gaan en heb mij sterk kunnen
voelen. Ik ben mijzelf kunnen blijven
(dissociatie is mij spijtig genoeg niet
vreemd). Dit is zeer waardevol voor
mijn verdere evolutie.
Dit soort gesprekken biedt een
mogelijkheid aan slachtoffers en
daders om hun gedachten, gevoelens
en energie te uiten. Dit kan dus in
sommige gevallen herstellend werken.
Ik heb ook de nood gezien en ervaren,
aan begeleiding voor een dader. Een
dader komt waarschijnlijk vroeg of
laat terug in de maatschappij terecht.

Zonder een degelijke begeleiding
hypothekeert men deze terugkeer.
Iedereen zou de kans moeten krijgen
om in gesprek te gaan met een dader of
slachtoffer, als dit kan helpen. Ik hoop
dan ook van harte dat dit programma
verder kan uitgewerkt worden en dat
anderen, in de toekomst, ook gebruik
zullen kunnen maken van deze
mogelijkheid.
Ik pleit voor een inclusief systeem,
waar slachtoffer en dader toegang
hebben tot alle informatie betreffende
hulpverlening. Tot nu moet men nog
steeds zelf naar alles op zoek gaan
en zelf de puzzel samenleggen. Er is
geen echt platform waar men alle info
(hulp, gezondheid, wetgeving, rechten,
enz,…) op kan terugvinden.
Hartelijk dank voor de mogelijkheid
die mij werd aangeboden.

STEVEN
Dankzij Hilde van Moderator kwam ik
in contact met slachtoffer Bart. Bart
was niet betrokken bij mijn gerechtelijk
dossier, maar had nood aan een
gesprek met een dader, aangezien zijn
vraag voor een gesprek met zijn eigen
dader onbeantwoord bleef, en dit 35
jaar na de feiten.
Ik zie een welverzorgde volwassen
man van ongeveer mijn leeftijd voor
me zitten. De afspraken voor deze
dialoog worden eerst uitgelegd door
de aanwezige bemiddelaars en daarna
door ons beiden ondertekend.
Uit respect laat ik Bart beslissen of
hij van start wil gaan. Ik bevestig dat
ik hem als slachtoffer erkenning wil
geven en dat ik mijn best zal doen
om zijn vragen te beantwoorden. Hij
bedankt me om dit gesprek aan te
willen gaan. We beseffen van elkaar dat
het moedig is om zo’n stap te durven
zetten. Het gesprek gaat van start. Bart
vertelt wat hem als jongen van zeven
jaar is overkomen. Alles wat er die
dag was gebeurd, heeft een greep op
zijn leven tot op de dag van vandaag.
Hij is vooral kwaad, en terecht, voor
het gebrek aan verantwoording en
verantwoordelijkheid van zijn eigen
dader die niet wil ingaan op zijn vraag
voor een gesprek.
Een terechte boosheid voel ik tot
in mijn aderen binnendringen. Het
bevestigt voor mij nogmaals hoe
belangrijk erkenning voor slachtoffers
wel is. In mijn geval blijft de vraag
voor een dialoog met mijn slachtoffer
ook onbeantwoord. Daarvoor toon
ik begrip en wacht het moment af
wanneer mijn slachtoffer daar klaar
voor is en nood aan heeft. Maar zoals
voor Bart is zo’n gesprek ook voor mij
een nood om er te kunnen zijn voor
het slachtoffer. Ik wil antwoorden

geven, mijn spijt betuigen, nog een
groter besef en inzicht krijgen over de
impact van mijn daden en daarvoor
verantwoordelijkheid nemen.
Er is dus van twee kanten nood aan
herstel. Jammer genoeg wordt deze
nood zowel voor Bart als mezelf tot op
heden niet beantwoord.
Bart vraagt me of ik mijn verhaal wil
vertellen. Het vergt veel van me om
daarover te praten. Zo goed en beknopt
mogelijk vertel ik over mijn feiten, de
triggers en factoren die geleid hebben
tot mijn moreel verval. Ik vertel hoe ik
als jongen van ongeveer tien verplicht
werd om naar porno te kijken door
mijn stiefvader. Hoe het gebrek aan
een liefdevolle opvoeding geleid heeft
naar verkeerde keuzes qua levensstijl
en sociale contacten (en vooral een
gebrek daaraan). Hoe zowel pesterijen
van leerkrachten, leerlingen en later
ook collega’s een impact hebben
gehad op mijn introvert karakter
en innerlijk ongelukkig zijn. En hoe
uiteindelijk dat gebrek aan affectie van
mijn partner de druppel is geweest
voor mijn daden. Ze vormen echter
geen excuus voor het leed dat ik een
ander mens heb aangedaan. Ik draag
de volle verantwoordelijkheid voor de
slechte en onmenselijke keuzes die ik
heb gemaakt.
Bart vraagt of ik wil horen wat de
impact voor hem is geweest (en nog
steeds is). Het is tot nu toe één van
de moeilijkste zaken om aan te horen
en te ‘incasseren’. Elke dag wordt
hij geconfronteerd met psychische
en
emotionele
kwellingen
op
verschillende terreinen in zijn leven.
Mijn lichaam spant op bij het aanhoren
van zoveel impact. Het vergt veel om
niet te vluchten en de emoties onder
controle te houden. Iedereen die aan

de overlegtafel zit, ziet hoe ik wegzink
van schuld en schaamte. Dankzij de
hulp en het geduld van een liefdevolle
partner en dankzij een praatgroep
voor slachtoffers, kan hij de kracht
terugvinden om weer te leven, om
stap voor stap te genieten van het
leven.
Het enige wat hij verlangt, is erkenning
en verantwoordelijkheid van zijn
dader. Waarom dat niet gebeurt, weet
niemand. Enkel door een gesprek met
mij via Moderator heeft hij deels die
erkenning gekregen.
We zijn allebei op andere manieren
ontwricht tijdens onze jeugd, maar
we staan aan de tegenovergestelde
kant van het verhaal. De ene moet
ondergaan wat hem is overkomen.
De ander moet leven met wat hij
een ander heeft aangedaan. Geen
van beiden staan aan een kant van
het verhaal waar ze willen staan. En
ieder moet daarmee leren omgaan en
verder leven. Hoe moeilijk dat ook is.
Een reden vinden om te willen leven,
om een nieuw leven te beginnen. Die
reden voor mij is m’n zoontje. Anders
was ik hier niet meer. Maar als hij dan
ooit zou vragen of hij het niet waard
was om voor te leven, dan natuurlijk
is hij het waard om mijn liefde en
vaderschap te krijgen. Maar wat doe je
als je eigen slachtoffer je verwenst van
deze aardbol? En daar zal ik tot mijn
dood mee moeten leven.
Het is mijn wens dat alle daders
het belang van herstel en dialoog
inzien. Het wezenlijke belang van
erkenning en verantwoordelijkheid
t.a.v. slachtoffers. Daar wil ik mij voor
inzetten. Met die kracht wil ik vanuit
iets negatiefs een beweging lanceren
van hoop en herstel.
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Infographic:
Bemiddelen:
Hoe gaat dat?
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OVER SCHERVEN LOPEN,
ZAL PIJN BLIJVEN DOEN
HET VERHAAL VAN FLORENTINE EN KRIS
‘Mijn naam is Florentine.
Op een dag in de zomer van 2014,
omstreeks 18 uur, ging ik naar buiten.
Mijn partner Hugo was bezig de oprit
te renoveren.’

getuigenis
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FLORENTINE
Florentine: Wat zie ik daar gebeuren?
Kris, Hugo’s jongste zoon, stapt
met versnelde pas op hem toe, blijft
staan, spreekt geen woord, richt zijn
ééntandige klauwhamer omhoog en
slaat met 1 slag op de schedel zijn
vader neer. Hugo valt op de grond
en blijft quasi levenloos liggen. Dan
gaat alles zeer snel. Ik loop naar Kris
met de vraag: “Wat doe je toch”. Ik ren
terug naar binnen om 112 te bellen,
hij rent me achterna met de vraag of
ik de politie ga bellen. Ik toon hem
het nummer 112 op de display, hij
zegt oké en ik druk de groene knop
in. Ondertussen steelt hij geld uit
zijn vaders portefeuille en ik krijg de
hulpdiensten aan de lijn.

vooraleer hij een zinnig verstaanbaar
woord spreekt. Op 29 augustus
mag hij dan naar huis komen en 1
september begint de revalidatie die 2
jaar zal duren.

Ik ga terug naar buiten en beschrijf de
toestand van Hugo. Oorspronkelijk
durf ik het hele verhaal niet te
vertellen want ik weet niet waar Kris
op dat moment met de hamer is. Pas
als ik hem naar zijn auto zie lopen, durf
ik te zeggen dat Hugo door zijn eigen
zoon is neergeslagen, dat ik wegens
vermoeden van een schedelbreuk een
mug-arts en politie bijvraag. Ik gooi
de telefoon in het gras en geef eerste
hulp. Ik bind 6 keukenhanddoeken
rond zijn hoofd en ik blijf ook tegen
hem praten. “Niet opgeven, laat mij
niet in de steek”. De mug-arts en de
politie zijn snel ter plaatse en de mugarts neemt vanaf dan de leiding over.
Hugo wordt eerst gestabiliseerd en
dan in volle vaart naar het ziekenhuis
gebracht met een politiecombi voor
én achter de ziekenwagen. De politie
kent dan ondertussen de identiteit
van de dader, naam, woonplaats,
nummerplaat en merk auto. Ik rijd naar
het ziekenhuis en daar aangekomen
krijg ik te horen dat Hugo’s toestand
niet al te rooskleurig is. Hij wordt
onmiddellijk geopereerd en rond half
twaalf mag ik hem zien. Hij hangt aan
vele buisjes en draadjes. Ik rijd naar
huis en krijg ‘s anderendaags in de
ochtend te horen dat een 2de operatie
nodig is. Een drainage wordt gestoken.
Dan volgen 5 dagen van coma, 5 dagen
ontwaken uit de coma en 3 dagen

Kris verschijnt voor de rechtbank in
2015 en wordt geïnterneerd.
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Zijn letsels? 70% werk onbekwaam,
35% huishoudelijk onbekwaam, 35%
esthetisch letsel, afasie, geen korte
termijngeheugen meer, zeer beperkt
zicht, definitief geen toelating tot
autorijden meer, verminderde smaaken reukzin. Zijn beroep uitoefenen,
zijn hobby’s beleven, zijn sociaal
engagement vallen allemaal in duigen
en dit is tot op vandaag de dag nog
altijd zo. Een verbetering hierin is niet
meer mogelijk.

Om de 2 jaar gaan we naar de KBM
(commissie ter bescherming van
de maatschappij) waar we onze
ervaringen mogen uitleggen aan de
rechter. Kris is hier ook op aanwezig.
Hij mag ons relaas aanhoren, wij
het zijne niet. Zijn internering wordt
elke keer verlengd en is nu geldig tot
oktober 2022. De 1ste verlenging
was in november 2018, 3 jaar na de
internering wat de normale gangbare
termijn is.
Bij de laatste zitting van 2020 vraagt
hij om met mij in bemiddeling te gaan
en ik stem toe. En dan gaat het snel,
we hebben eerst enkele ontmoetingen
apart met de bemiddelaars en dan
is het op 17 december 2020 zover.
We zien mekaar in levende lijve en
zijn beide super zenuwachtig. Na
5 minuten komt er een innerlijke
rust over mij en we hebben een
goed gesprek. We kunnen beiden
onze gevoelens en meningen de
vrije loop laten gaan met wederzijds
respect voor mekaars inhoud. Nadien
hebben we beiden nog vragen die we
proberen schriftelijk te beantwoorden
en er komt een 2de ontmoeting op 20
april 2021, digitaal deze keer wegens
corona. Deze keer worden alle vragen

klaar en duidelijk beantwoord. We
krijgen de vraag of we bereid zijn een
bemiddelingsovereenkomst op te
stellen en te ondertekenen, iets wat
we ook doen. Hij wilde me vertellen
welke jeugd hij beleefde, hoe het
zover is kunnen komen en wat zijn
toekomstperspectieven zijn.
En nu? We gaan elk onze eigen weg
en zijn niet van plan het contact
te onderhouden. Deze gesprekken
hebben ons alle twee zeer veel deugd
gedaan en licht in de tunnel gebracht.
Ik ben precies 500 kilo kwijt geraakt
met deze gesprekken en voel mij
beter. De herinneringen zullen altijd
blijven en rond het tijdstip van het
gebeuren loop ik nog steeds onrustig
rond. Ik heb Kris trouwens de toegang
tot mijn woning ontzegd. Maar ik
leer gaandeweg en met veel vallen
en opstaan te leven met de huidige
situatie en de feiten een plaats te
geven.
Was dit een eenmalig feit? Neen, deze
aanslag was het einde in een reeks.
Eerder kreeg Hugo al eens een slag
met een baseballbat op zijn borst. In
maart/april 2014, toen Hugo zijn zoon
bezocht in een psychiatrisch centrum,
werd hij door zijn zoon neergeslagen,
In juni werd Hugo’s bureau vernield.
In juli moeten de ramen van dat
bureau eraan geloven, de 4 banden
van zijn wagen worden met een
mes platgestoken, vele sms’en en
telefoontjes waarin schelden en
roepen de normale gang van zaken
waren, gaan aan 15 juli 2014 vooraf.
Reden?
Het
druggebruik
dat
uiteindelijk buiten proporties geraakt
wegens het niet met elkaar kunnen
communiceren, mekaar niet kunnen
of willen begrijpen? Ik weet het
niet zo goed want ik ken beiden
pas vanaf 2005. Voor mij beginnen
de strubbelingen in 2006 als ik op
de hoogte word gesteld van het
druggebruik. Kris is op dat moment
al 18 en dus meerderjarig. Hij krijgt
een psychose en in een geneeskundig
9
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verslag staat dat hij lijdt aan een
bipolaire stoornis. Met het stipte
gebruik van de medicatie en het
leiden van een regelmatig leven
waar rust, reinheid en regelmaat
de maatstaf zijn, kan hij een quasi
normaal leven leiden en daar zit nu
juist het probleem want hij hervalt
geregeld in druggebruik en het niet
innemen van de medicatie maakt zijn
toestand alleen maar erger.
Hij pleegt verschillende criminele
feiten en het gaat langzaam van
kwaad naar erger tot die bewuste 15
juli 2014.
Toch blijf ik geloven dat Kris zijn
goede kanten heeft en dat zijn
internering zin heeft. Momenteel
wordt hij klaargestoomd om begeleid
zelfstandig te kunnen wonen. Ik ben
ook nooit kwaad op hem geweest, wel
enorm teleurgesteld en ontgoocheld
en deze gevoelens verdwijnen niet.
Ik weet niet of hij ooit in staat zal zijn
een ‘normaal’ leven te leiden. Ik hoop
voor hem van wel.
Via de KBM wil hij mij op de hoogte
houden van zijn traject, iets wat
ik waardeer. Voor zover ik kan
beoordelen, koesteren we geen
gevoelens van haat of onrecht voor
mekaar. We willen beiden vooruit
kijken, al is dit laatste moeilijker voor
hem omdat hij zijn verleden met zijn
vader niet kan loslaten.
Toch hoop ik dat ze beiden in staat
zullen zijn te kunnen overgaan
tot het spreken met mekaar via
bemiddeling, hoe moeilijk dat ook
zal zijn met een zoon die gedeeltelijk
blijft vasthangen in het verleden en
een vader die niet meer alles duidelijk
begrijpt wegens de opgelopen
hersenschade. Nochtans zijn ze uit
hetzelfde hout gesneden en lijken ze
karakterieel sterk op mekaar.
Laat ons hopen dat de toekomst hen
dit laat inzien en dat toenadering
mogelijk wordt.
Voor de mensen van de bemiddeling
kan ik enkel mijn lof en waardering
uitspreken. Ze hebben ons op een
zeer serene, rustige en begripvolle
manier
doorheen
dit
proces
geholpen.
10

‘Om te beginnen wil ik je laten
weten dat wat er gebeurd is te ver
uit de hand is gelopen en dat ik mijn
verantwoordelijkheid wil nemen.’

KRIS
Hetgeen ik aan jou wil aangeven,
is dat ik begrijp dat je je onveilig
voelt. Ook al was je nooit een doel
van agressie voor mij. Maar ik kan
begrijpen dat je denkt dat ik niet
helder kon denken toen, dat was
ook zo. De agressie die ik heb
geuit, heeft zich gedurende 15 jaar
van onverwerkte en opgekropte
emoties zitten opstapelen.
Naar wat ik gehoord heb en
daaruit interpreteer is dat jij ook
gevolgen hebt ervaren. Want
jij zat op de eerste rij om de
gevolgen te zien en er mee samen
te leven. Je omgeving is instabiel
gemaakt door mij. Je gevoel van
onveiligheid is gebleven, de stress
van hulp te moeten bieden, terwijl
je die zelf kan gebruiken, de vele
dingen die in het water vallen
doordat mijn vader het niet meer
kan doen.
Wat ik wil doen, is helpen brokken
te lijmen, want over scherven
blijven lopen zal pijn blijven doen.
Er is volgens mij een blijvend
geknaag bij jou achtergebleven,
dat onzekerheid en angst blijft
creëren. Ik wil je helpen om je
zekerheid te bezorgen en dat het
gevoel van angst zal afnemen,
zodat je terug kan zijn wie je bent
en niet door wat er is gebeurd. Er
is een gewicht op je schouders
gekomen door mij en dat wil ik niet.
Nee, ik wil helpen met afsluiting

en het verwerken van een
hoofdstuk. Want het hoofdstuk
verwijderen gaat niet lukken. Als
je het probeert te vergeten, dan
vergt dat veel energie, constant.
Ik kan niet terugdraaien of laten
vergeten, maar ik kan wel helpen
met het dragen van het gewicht
dat ik heb bezorgd.
Ik snap dat je niet wil dat ik nog
in je leven een deel heb, datzelfde
gevoel heb ik ook over mijn vader,
maar sommige dingen moeten
gebeuren, en dat betekent niet dat
één of twee gesprekken ervoor
zorgen dat ik regelmatig over de
vloer zal komen.
Eerst heb ik de schuld volledig bij
mijn vader gelegd omdat het zover
is geëscaleerd. Ik had zelf hulp
kunnen inroepen om de situatie
onder controle te krijgen in plaats
van het zelf proberen op te lossen.
Met de sociale vaardigheden die
ik toen had en daarbij ook nog
onder invloed van drugs, is het
onmogelijk om moeilijke situaties
aan te pakken.
Nu ik in een forensische afdeling
heb verbleven de afgelopen
jaren heb ik verschillende sessies
gevolgd die mij meer inzicht
hebben bezorgd, meer kennis en
zodoende meer mogelijkheden om
met moeilijke mensen en moeilijke
situaties om te gaan.

Stage
FILOSOFEREN MET
GEDETINEERDEN EN SLACHTOFFERS
Ik neem jullie graag mee in een verhaal dat mij tot op de dag van vandaag nauw aan het hart ligt. Een verhaal van
gelijkwaardigheid bij een tas koffie. Ook dat is sterk sociaal werk. Mijn tweede jaar in de opleiding sociaal werk (in
2020) begon met het kiezen van een project. Alle mogelijke projecten werden voorgesteld maar één van deze sprak
mij meteen aan: filosoferen met gedetineerden. Het filosoferen klonk voor mij reeds bekend in de oren door de lessen
filosofie. Ik leerde dat filosofie een sterke methode is in het sociaal werk. Een methode die mensen dicht bij elkaar
brengt. Samen met 6 andere medestudenten werkt ik dit project verder uit.

Lore VAN HOOF

Gevangen lichaam, vrij ziel

De naam: ‘gevangen lichaam, vrije ziel’
werd door één van mijn groepsleden
aangebracht. Een krachtige naam die ik
zeer toepasselijk vond voor dit project.
De boodschap was dat men ook vrij
kon zijn achter tralies, net zoals men
onvrij kan zijn zonder tralies.
Wat maakt filosoferen nu zo een
goede methode om met elkaar in
dialoog te gaan? Stel je eens voor dat
er geen juist of fout is. Dat je in een
veilige omgeving bent waar iedereen
zijn mening telt en er geen oordelen
over elkaar geveld worden. Iedereen
is gelijk. Gedachtes, gevoelens en
meningen delen zonder dat er taboes
zijn. Dat is wat filosoferen zo sterk
maakt. Een ideale methode om toe te
passen in de context van detentie als
je het mij vraagt.
Ik spreek voor zowel mezelf als mijn
vijf medestudenten, wanneer ik vertel
dat we geraakt werden door de vele
stereotypes die er zijn met betrekking
tot de doelgroep gedetineerden. Al snel

verbinding gemaakt. We maakten
met zijn allen een praatje over koetjes
en kalfjes. De deelnemers namen,
met een tas koffie, plaats op hun
stoel. We zaten allemaal kriskras
door elkaar om het ‘wij-zij’ gevoel
te voorkomen. Ik merkte aan de
deelnemers dat het hen deugd deed
om deel uit te maken van het project.
besloten we dat we het groots wilden “Wanneer alles afgenomen wordt, is
aanpakken, zowel op micro-, meso-, er minder om aan vast te klampen en
als macroniveau. Zo behoorde vanaf kan je alleen nog maar proberen om
dat moment ‘positieve beeldvorming binnenin vrij te zijn,” was voor mij de
rond gedetineerden’ ook tot ons doel. meest straffe uitspraak na één uur te
Reduceer gedetineerden niet tot hun filosoferen over vrijheid. Samen met
daden, maar zie hen ook als mens. We de gedetineerden in gesprek gaan
gingen op zoek naar twee vrijwillige over alledaagse onderwerpen, zonder
en enthousiaste tekenaars. Zij kregen taboe, zonder juist of fout, was voor
de opdracht om de filosofische mij een onvergetelijke ervaring.
uitspraken te vertalen naar cartoons.
Zo kwamen deze uitspraken als het Lockdown
ware tot leven. Deze werden gedeeld We hebben het geluk gehad dat we
op sociale media. Moest corona niet op onze eerste twee sessies konden
de proppen gekomen zijn, dan zouden uitvoeren voor de corona-crisis op de
we de cartoons ook tentoongesteld proppen kwam. Corona dwong ons
hebben in cultuurcentrum de Warande om met een nieuw idee te komen.
in Turnhout.
Fysiek naar de gevangenis gaan was
helaas niet meer mogelijk. We kozen
ervoor om te filosoferen op cel. We
Filosofeer sessie in de
maakten werkbladen met telkens één
gevangenis van Turnhout
Het moment was eindelijk daar. filosofische vraag. De gedetineerden
We mochten gaan filosoferen met moesten antwoorden op deze vraag
gedetineerden. Met bonzende harten waarna de cartoonisten dit zouden
en knikkende knieën gingen we naar verwerken in cartoons. Helaas was
de gevangenis. De mannen kwamen het einde van het schooljaar zo daar
één voor één binnen. Meteen werd er en moesten we het project ‘abrupt’
op een informele manier authentieke eindigen.
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stage
Vervolg project

Als sluitstuk van mijn opleiding sociaal
werk liep ik in 2020, in mijn derde
jaar stage bij Moderator Turnhout. In
tegenstelling tot andere organisaties
gaf Moderator mij de unieke kans
om te werken met zowel daders als
slachtoffers.
Toen een projectgenoot van vorig
jaar, Steffi, met het voorstel kwam
om het project te hervatten, was
ik meteen enthousiast. Voor haar
paste dit goed binnen haar stage
als organisatieondersteuner in de
gevangenis van Turnhout. Doordat ik
filosoferen een mooie methode vind
om met elkaar in dialoog te gaan,
leek mij dit ook passend binnen het
kader van Moderator. Het kan zeker
een manier zijn om te werken aan
herstel. Ik stelde voor om deze keer
ook slachtoffers te betrekken bij
het project. We kozen bewust om
slachtoffers te betrekken die niet
gelinkt waren aan de daders. Gelukkig
stond Steffi helemaal achter dit idee.
Zo kreeg het project van vorig jaar een
nieuwe wending. Toch nog een kans
om een mooi slot te breien aan deze
unieke ervaring.

Deelnemers werven

Het project vond dit jaar plaats in de

gevangenis van Wortel. Samen met
Steffi maakte ik een flyer. Zo konden
gedetineerden
zich
gemakkelijk
inschrijven. Tot onze grote verbazing
hadden we een 35-tal inschrijvingen
waarvan uiteindelijk 28 gedetineerden
deelnamen.
Het bereiken van slachtoffers was
iets moeilijker. Op aanraden van mijn
stagebegeleider, Filip, nam ik contact
op met de diensten slachtofferonthaal
en slachtofferhulp. Ik vroeg hun
mening over het project en ik stelde
de vraag hoe ik het beste slachtoffers
kon werven. Een tip die ik kreeg was
om lotgenotenverenigingen aan te
spreken. Ik stuurde een mail naar Punt
vzw om over het project te vertellen.
Punt vzw is een organisatie die zich
inzet voor een betere ondersteuning
van mensen die in aanraking kwamen
met seksueel grensoverschrijdend
gedrag. Al snel kreeg ik antwoord dat
ze mijn mail gingen doorsturen naar
de verschillende praatgroepen binnen
hun organisatie. Een paar dagen
later stroomden de geïnteresseerden
binnen. Uiteindelijk hebben er 13
slachtoffers deelgenomen.

Werkbladen

De deelnemers werden verdeeld in
groepen. Elk groepje bestond ongeveer

uit een viertal gedetineerden en twee
slachtoffers. Iedere groep kreeg
een werkblad met een filosofische
vraag. De bundel ging eerst langs de
gedetineerden. De eerste man in de
groep antwoordde op de vraag en
daarna verhuisde de bundel naar de
tweede man. Dit werd herhaald tot
iedere gedetineerde zijn antwoord
had neergeschreven. Vervolgens werd
de bundel via mij aan de slachtoffers
bezorgd. We kozen voor e-mail als
communicatiemiddel om tijdbesparend
te werken. De slachtoffers kregen
de kans om te antwoorden op deze
vraag en daarnaast konden ze de
antwoorden van de gedetineerden
lezen. Een laagdrempelige manier om
met elkaar in contact te staan.

Krantenartikel

Om ook tegemoet te komen aan onze
oorspronkelijke doelstelling om iets
te doen aan positieve beeldvorming
rond gedetineerden, besloten we
om ook een persartikel te schrijven.
Deze stuurden we naar de Gazet van
Antwerpen. Al snel contacteerde een
journalist ons om eens te luisteren
naar ons verhaal. We spraken af en
ontmoetten elkaar diezelfde week
nog. Steffi en ik vertelden meer over
het ontstaan van ons project, het
doel en de precieze werking ervan.

Steffi Ruts en Lore Van Hoof
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ONTMOETING
Een bemiddelaar aan het woord...

https://www.merksplas.nu/nieuws/filosofie-in-cartoons/

Na een half uurtje te hebben gepraat,
werden er nog enkele foto’s gemaakt
van ons. Twee dagen later stonden we
met een behoorlijk groot artikel in de
Gazet van Antwerpen. Een publicatie
waar ik trots op ben. Daarnaast was
dit artikel ook een stapje dichter bij
het doel om de brug binnen-buiten
kleiner te maken. Het artikel werd
volop gedeeld: partners als Moderator
en het CAW deelden het, maar
even goed andere organisaties. Zo
verschenen we bijvoorbeeld ook op
de facebookpagina van de opleiding
sociaal werk aan de Thomasmore
hogeschool.

Gevangenismuseum te
Merksplas

Door
het
krantenartikel
nam
een
medewerker
van
het
gevangenismuseum van Merksplas
contact op met ons. Hij vond het
project erg interessant en wou graag
wat meer informatie krijgen. Het
gevangenismuseum leek hem een
ideale plaats om de cartoons tentoon
te stellen.
Een voorstel waar zowel Steffi
als ik enorm blij mee waren. Op
Pinkstermaandag spraken we af aan
het gevangenismuseum. We legden
nogmaals het project in geuren en
kleuren uit. Karel was enthousiast.
We maakten enkele praktische
afspraken en als afsluiter kregen we
een rondleiding in het museum. De
cartoons, samen met pakkende citaten
van de deelnemers, zullen worden
tentoongesteld in het museum. Deze
kans gaf een grote meerwaarde
aan het project. Eindelijk zou er op
macroniveau ook iets verwezenlijkt

worden.

Postkaartjes

Om de deelnemers te bedanken
voor hun deelname aan deze unieke
ervaring, kozen we ervoor om
postkaartjes te laten maken. Iedere
deelnemer kreeg drie postkaartjes
waarop een cartoon stond afgebeeld.
Op deze manier hadden ze niet alleen
mentaal een mooi aandenken, maar
ook fysiek.
Als afsluiter deel ik graag nog een
mooie boodschap van een slachtoffer
gericht naar de gedetineerden: ”Aan
de gedetineerden zou ik graag willen
meegeven dat ik in hen geloof ook al ken
ik hen niet persoonlijk. Met elke nieuwe
dag komt er ook weer een kans om het
net ietsje anders of beter te doen dan de
dag ervoor. Laat je dus niet ontmoedigen
en blijf vooral trouw aan jezelf en dan
kom je er wel. “
Ik hoop dat er in de toekomst meer
wordt ingezet op herstelgerichte
initiatieven. Het kan voor beide
partijen
verandering
betekenen,
inzichten geven, maar het kan ook
perspectief bieden. Mijn stage bij
Moderator was enorm betekenisvol
voor mij. Graag bedank ik ook even
mijn stagebegeleider en collega, Filip
en Ingrid, om mij de kans te geven dit
project verder te zetten. Daarnaast
hoop ik dat dit een voorproevertje
was van een project dat hopelijk in de
toekomst toe wordt verdergezet.

In 2020, het eerste Coronajaar, zagen
we het aantal rechtstreekse gesprekken
in onze bemiddelingsdossiers sterk
afnemen. Dit was natuurlijk ook het
gevolg van de lockdown en de strenge
coronamaatregelen.
Mijn voornemen voor 2021 was
alleszins om meer in te zetten op
rechtstreeks gesprek tussen partijen.
Ook al waren er ook in 2021 nog heel
wat restricties, toch lukte het om in
heel wat dossiers mensen rond de
(soms virtuele) tafel te krijgen.
In deze jaarkrant neem ik je mee naar
enkele situaties...

Gesprek tussen Miriam en
haar kinderen Jan en Sarah.
Miriam is veroordeeld voor
medeplichtigheid aan de moord
op haar man in 2015.
Sinds de veroordeling door het
Hof van Assisen hebben ze geen
contact meer gehad.
Het proces leverde voor de
kinderen niet de antwoorden op
waarop ze gehoopt hadden.
Tijdens een bemiddelingsproces
stellen ze vragen, confronteren
ze hun moeder met haar
houding en vertellen ze over
hoe hun levens er nu uitzien.
Ze maken afspraken over een
beperkte vorm van contact in
de toekomst. Het was spannend
om elkaar terug te zien, na al die
jaren, maar tegelijk voelde het
ook heel vertrouwd aan.
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Stage

ONTMOETING

Ontmoeting tussen Jana,
haar man Tom en Hugo en
Annemie.
Jana veroorzaakte een ongeval
terwijl ze teveel gedronken had.
Ze maakte een fout manoeuvre
waardoor ze frontaal gebotst
is met de wagen van Annemie.
Annemie had haar kleindochter
Emmy in de auto zitten. Hugo
is haar zoon en de papa van
Emmy.
Annemie en Jana wonen in
elkaars buurt. In het dorp zijn
er allerlei verhalen rond gegaan,
waardoor Jana geen contact
durfde opnemen met Annemle.
Nu één jaar later zien ze elkaar
toch in een bemiddelingsgesprek.
In het gesprek gaat het over het
ongeval zelf, over de gevolgen
voor Annemie en Emmy. Jana
kan haar kant van het verhaal
vertellen en een ander beeld
van zichzelf schetsen. Ze biedt
haar excuses aan en vertelt wat
het met haar gedaan heeft. Ook
haar man Tom verontschuldigt
zich omdat hij zijn vrouw niet
heeft aangeraden om toch
contact te zoeken.
Er komt veel begrip voor elkaars
situatie en er groeit echt
toenadering. Partijen spreken
af dat Jana ook nog contact zal
hebben met Emmy om zich te
verontschuldigen en te luisteren
naar haar vragen.
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Femke QUAGEBEUR

Ik volg een 2-jarige opleiding tot magistraat waarbij
ik zowel stage loop bij het openbaar ministerie als bij
de rechtbank.
Als magistraat in opleiding kreeg ik ook de mogelijkheid
een aantal partners (op het terrein) te volgen, zoals een
lokale en federale politiedienst, een justitiehuis en een
gevangenis. Mijn interesse ging ook uit naar daderslachtofferbemiddeling. Nochtans herinner ik mij niet
dat dader-slachtofferbemiddeling veel aandacht kreeg
in mijn rechtenopleiding (en dan heb ik het over eind
jaren 90). Ook als advocaat hoorde ik weinig in de
gangen over Suggnomè of het latere Moderator. En
toch heb ik mij altijd afgevraagd waarom er zo weinig
aandacht naar uit ging.
Ik stelde mij een aantal vragen:
Wat kan een bemiddeling toevoegen aan een proces
waarbij de partijen vaak met getrokken messen tegenover
elkaar staan? Of is het net de taak van de rechter om
verzoening na te streven? Op wiens vraag gaat een
bemiddeling van start? Is er ook een bemiddelingsproces
voorafgaand of eventueel zonder proces? Wat zijn de
resultaten van een bemiddeling en hoe lang duurt het?
Werkt het louterend voor het slachtoffer en in hoeverre
werkt een dader vrijwillig mee aan het proces? Is er
steeds fysieke aanwezigheid van beide partijen vereist?
Zeer algemene vragen die tijdens mijn gesprekken met
Evelyn Goeman een veel genuanceerder beeld naar
voor brachten. Met voorafgaande toestemming van
de cliënten kon ik gesprekken bijwonen en daar zag
ik de evenwichtsoefening die een bemiddelaar steeds
aan de dag legt. Men gaat niet over één nacht ijs. Met
heel veel respect en geduld worden voor partijen vaak
mooie resultaten bereikt, ook al is het soms om een
definitieve streep te kunnen trekken onder hun traject.
Het was voor mij als toekomstig magistraat zeer
leerrijk om mijn visie op bemiddeling aan te
scherpen, de werking van Moderator van dichtbij
te ervaren en vooral boeiende contacten te leggen
met zeer professionele medewerkers waar ik 100
procent vertrouwen in heb. Als voorstander van het
herstelrechtelijk gedachtengoed zal ik trachten te
ijveren voor een nauw contact tussen magistratuur en
dader- slachtofferbemiddeling.

Foto door ekaterina bolovtsova via Pexels

Als voorstander van het
herstelrechtelijk
gedachtengoed zal ik trachten te
ijveren voor een nauw contact tussen
magistratuur en slachtoffer-dader
bemiddeling

15

media

“WERKING VAN MODERATOR
WAS VOOR MIJ EEN WARE
EYEOPENER”

In januari lanceerde Het Belang van Limburg een nieuwe podcastreeks, getiteld ‘De Dadertapes’. Daarin getuigen exgedetineerden over hoe ze na een verblijf in de gevangenis hun plaats in de maatschappij weer innemen. Voor de eerste
episode werkte podcastjournalist Geert Op ’t Eynde nauw samen met Moderator vzw. “Mijn respect voor diensten die
aan daderbegeleiding doen is hierdoor alleen maar toegenomen”, zegt Geert.

Geert Op ’t Eynde

Aflevering 1 van ‘De Dadertapes’
stelt Jacob (fictieve naam) centraal.
Twee jaar geleden werd de toen pas
18-jarige jongen veroordeeld voor
zwaarwichtige feiten: hij kreeg vijf
jaar cel, deels met uitstel, voor het
lokken en overvallen van homo’s via
een datingapp. De tiener werd gezien
als de leider van een vijftienkoppige
bende met wisselende samenstelling
die in totaal vijf feiten pleegde in een
dikke maand tijd.
Eén van de slachtoffers is Gert
(ook een alias). Met hem startte de
nu 20-jarige Jacob meteen na zijn
voorlopige
invrijheidstelling
een
bemiddeling op via Moderator. “De
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insteek van ‘De Dadertapes’ is om
te onderzoeken hoe moeilijk het
voor ex-gedetineerden is om naar
de maatschappij terug te keren”,
vertelt journalist Geert Op ’t Eynde.
“Je kent de zinsnede wel: iedereen
verdient een tweede kans. Het is een
uitdrukking die in het marmer van
onze gerechtshoven gebeiteld zou
kunnen staan. Maar toch, wanneer
we spreken over ernstige misdrijven
is onze maatschappij niet altijd
geneigd om begrip te tonen. En dan
zie je dat ex-criminelen vaak heel wat
hindernissen op hun pad tegenkomen.
Ook al hebben ze het verleden laten
rusten, en koesteren ze de ambitie om
nog iets van hun leven te maken, dan

nog blijkt dat er in ons ‘systeem’ heel
wat tegenkanting bestaat.”
Bruggen slaan
“Toen we eind 2021 startten met
de voorbereidingen voor dit project,
gingen we ervan uit dat het geen walk
in the park zou worden”, gaat Geert
verder. “Gelukkig zijn er in Limburg
heel wat initiatieven die op één of
andere manier aan daderbegeleiding
doen. Organisaties die meestal niet
mainstream bekend zijn, net vanwege
hun specifieke doelpubliek. Het gaat
dan bijvoorbeeld om Moderator, een
vzw die optreedt als bemiddelaar
tussen daders en slachtoffers. De
eerste episode van de reeks kwam

‘Daders en
slachtoffers spreken
meestal over elkaar.
Wij zorgen ervoor
dat ze mét elkaar
praten.’
Mariet Cuppens

Foto door brotiN biswaS via Pexels

tot stand in nauwe samenwerking
met deze dienst. Als journalist was
ik ervan op de hoogte dat dergelijke
initiatieven bestonden, maar dankzij
de intense samenwerking waarbij ik
een dieper inzicht kreeg in de concrete
werking van deze bemiddelingsdienst,
is
mijn
respect
alleen
maar
toegenomen. Bemiddelaar Mariet
Cuppens verwoordde het treffend. Ze
zei: ‘Daders en slachtoffers spreken
meestal over elkaar. Wij zorgen ervoor
dat ze mét elkaar praten.’ Het lijkt
simpel als ze dat zegt, maar dat is
het niet. Want vaak moet een lange
weg worden afgelegd eer daders en
slachtoffers effectief met elkaar in
gesprek gaan. Maar als het dan gebeurt,

is dat zeer waardevol, zo heb ik mogen
ervaren tijdens een ontmoeting tussen
Jacob en Gert. Je moet het maar doen,
hé, als slachtoffer én als dader, om
samen aan tafel te gaan zitten. Voor
een buitenstaander lijkt die kloof vaak
onoverbrugbaar, maar in werkelijkheid
is dat niet zo. Integendeel: er worden
haast letterlijk bruggen geslagen.
Bovendien is het zo dat in liefst één
op de drie bemiddelingstrajecten
van Moderator het effectief tot een
ontmoeting komt. Knap, vind ik, in een
tijd waarin polarisatie hoogtij viert.
Dat dit kan én ook effectief gebeurt,
was voor mij een ware eyeopener.”

Luister nu gratis naar ‘De Dadertapes’
via hbvl.be/podcast, via de hbvlnieuwsapp of via je favoriete
streamingplatform of podcastapp.
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BEMIDDELEN BIJ
HAATMISDRIJVEN:
KOMPAS
OP
HERSTEL
Als herstelbemiddelaar werkzaam bij
Moderator vzw Oost-Vlaanderen kreeg
ik begin 2021 een dossier aangemeld
dat binnen de categorie haatmisdrijven viel. Voor mij niet zo alledaags, ik
bemiddel vaak binnen een brede waaier
van strafrechtelijke kwalificaties: (gewone) diefstal, slagen en verwondingen,
verkrachting, moord, brandstichting...
Ik stel vast dat dossiers die kaderen
binnen verbaal geweld, haatdiscours
en haatmisdrijven in Oost-Vlaanderen
minder vaak hun weg vinden naar de
Oost-Vlaamse bemiddelingsdienst. Wat
de reden hiervoor is, is mij onbekend.

Foto door Erik Mclean via Pexels

Evelyn GOEMAN
Moderator vzw

Wat
maakte
deze
aanmelding
anders dan andere? Wat speelde
hier specifiek mee en waar diende
ik extra oog voor te hebben?
Bleek dat een goed theoretisch
kader mij ontbrak, ik ging hiernaar
opzoek. Een correcte definiëring
van het begrip haatmisdrijven leek
essentieel. Het ‘European Union
Agency for Fundamental Rights
(2012)’ bracht antwoorden. Hier
worden deze misdrijven gezien als
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geweldplegingen,
bedreigingen
en delicten die zijn ingegeven
door racisme, vreemdelingenhaat,
religieuze onverdraagzaamheid, of
door handicap, seksuele geaardheid
of genderidentiteit van een persoon.
Het betreffende dossier handelde
over belaging met verzwarende
omstandigheden en het aanbrengen
van graffiti. Concreet bracht de
verdachte omgekeerde hakenkruizen
aan op woningen, twee voertuigen
en een broodautomaat. Er waren
een zevental mensen rechtstreeks
slachtoffer geworden van deze feiten.
Een racistisch element was hierbij
duidelijk aanwezig.
Wat betekende dit voor de
slachtoffers? Wat moest mee in
rekening worden gebracht binnen

het bemiddelingskader? Allereerst
betrof het hier een signaalmisdrijf wat
inhoudt dat hier een boodschap van
de dader wordt uitgestuurd aan het
slachtoffer en de leden van de bredere
gemeenschap dat ze niet welkom
zijn (Chakraborti, 2011) . Het signaal
wordt niet enkel uitgestuurd maar
komt ook hard aan bij de betrokkenen.
In deze is er steeds sprake van een In
Terrorem effect (Weinstein, 1992) wat
maakt dat de volledige community
op zijn hoede is. Angst wordt wakker
gemaakt! Doel is dat de gemeenschap
zich terugplooit. Hier lag een kans
voor de bemiddeling. Niet enkel
de rechtstreekse slachtoffers en
dader dienden betrokken te worden
binnen het bemiddelingskader maar
ook een vertegenwoordiging voor
de geviseerde gemeenschap diende

een plaats te krijgen. Deze werd
gevonden in de figuur van Unia
die een aantal slachtoffers bijstand
verleende. Een vertegenwoordiging
vanuit de gemeenschap die mee
aan de bemiddelingstafel schoof
betekende een ruimer perspectief op
het verleden, heden en de toekomst.
Als we de casus verder uitzetten
tegenover
andere
lopen
vele
bemiddelingsfases gelijk.
Alle
partijen kregen gelijktijdig het aanbod
om een start te maken met het
bemiddelingsproces. Dit gebeurde
op het moment van de inleidende
zitting van de correctionele rechtbank.
Herstelbemiddeling
kan
volgens
de wetgever in alle fases van de
strafprocedure worden aangeboden,
dit betekent zowel voor vonnis,
tijdens de zitting evenals bij de
strafuitvoering.
Een aantal partijen namen naar
aanleiding van dit aanbod contact
op met de bemiddelingsdienst.
Bemiddeling blijft een vrijwillig geven.
Het feit dat het aanbod gebeurde
op zittingsniveau maakte dat de
vrijwilligheid extra in de verf diende
te worden gezet. Ook neen zeggen
op een voorstel van een rechter mag.
Taak van de bemiddelaar is om na te
gaan met alle partijen waar kansen
en mogelijkheden liggen zodat
eenieder een gefundeerde beslissing
kan nemen voor zichzelf. Ook de
vertrouwelijkheid en de neutraliteit
werden als werkingsprincipes mee in
beeld gebracht.
Na verkenning bleek dat met drie
slachtoffers en de verdachte een
start kon worden genomen, intake
gesprekken werden met elk van
hen individueel gepland. In eerste
instantie werd door allen geopteerd
voor een indirecte bemiddeling.
Tijdens de pendelgesprekken werd de
agenda van elk van de partijen verder
uitgeklaard. Twee slachtoffers hadden
tot doel de schade geregeld te krijgen,
één slachtoffer wou inzetten op een
rechtstreeks ontmoeting. Uit de
agenda van de verdachte bleek dat de
man in kwestie vooral wou uitleggen
van waaruit hij de feiten had gepleegd,
bereid was om te luisteren naar de
boodschappen van de slachtoffers en
een schaderegeling wou uitwerken.
Twee
bemiddelingsprocessen
verliepen verder indirect. Beiden
resulteerden in het overmaken van
een excuus brief van de dader aan

de twee slachtoffers die instapten
in de indirecte bemiddeling en het
regelen van de schade. De gemaakte
afspraken werden in de vorm van
een overeenkomst neergelegd in het
gerechtelijk dossier.
Eén bemiddelingsproces resulteerde
in een ontmoeting tussen partijen.
Rond de tafel zaten de verdachte
en
zijn
partner,
het
derde
slachtoffer die voorkeur gaf aan
een directe ontmoeting en een
vertrouwensfiguur
vanuit
Unia
die bijstand aan het slachtoffer
verleende evenals de bemiddelaar.
Gespreksthema’s waren hier: wat is
er gebeurd, hoe is de situatie nu en
wat zijn de verwachtingen naar de
toekomst? In zijn algemeenheid kan
ik zeggen dat tijdens dit rechtstreekse
gesprek
dezelfde
vragen
en
emoties naar boven dreven als in
andere
bemiddelingsgesprekken.
Denk ik hierbij aan: opnemen van
verantwoordelijkheid; schuld en
schaamte; mate van impact van
het gebeuren; focus op herstel en
wat is hiervoor nodig; schade en
schaderegeling… Grote meerwaarde
in deze bemiddeling was dat de
vertrouwensfiguur extra kon kaderen
wat een haatmisdrijf doet met een
mens en wat dit betekent voor een
gemeenschap.
Uiteindelijk werd ook tijdens
dit
bemiddelingsproces
een
overeenkomst bereikt die eveneens
werd neergelegd op de rechtbank.
Dit bood de rechter de kans om ook
de inspanningen tot herstel mee in
rekening te brengen bij de uitspraak.
In deze casus sprong niet elke
betrokken partij op de trein
naar pacificatie en herstel. Drie
bemiddelingsprocessen
werden
opgestart en mooi doorlopen.
Belangrijk om mee te geven is dat
niet alle bemiddelingsprocessen een
mooi begin en eindpunt kennen. Het
zijn de partijen die bepalen of en hoe
de bemiddeling verloopt, en hoever
zij daarbij willen gaan. Zij bepalen in
welke mate pacificatie kan worden
bereikt en wat herstel voor hen
betekent. Ik stel vast dat het proces
dat partijen afleggen, los van het
eindresultaat, hen nooit onverschillig
laat. Het feit dat ook de getroffen
gemeenschap hierbij in beeld werd
gebracht maakt dat het kompas op
herstel nog beter kan worden gericht.

ONTMOETING

Ontmoeting tussen Carla en
Lode.
Carl en Lode zijn buren van
elkaar in een sociale woonwijk.
Er zijn al enkele jaren spanningen
tussen hen. Vooral ergernissen
rond de poes, geld dat nog moet
betaald worden van Carla aan
Lode, een uitgeleende kruiwagen
die nooit terug werd gegeven,
beschadigingen op een deur. Er
zijn al heel wat scheldpartijen
tussen hen geweest en het heeft
ook niet veel gescheeld of er was
ook fysiek geweld. Hoewel de
standpunten ver uit elkaar liggen
en niet alles erkend wordt, zijn
ze toch bereid om met elkaar
te spreken. Het wordt een mooi
gesprek waarin er veel erkenning
komt en begrip voor elkaars
situatie. In de wijk wordt ook
veel geroddeld waardoor er jaren
olie op het vuur is gegoten door
andere buurtbewoners. Een
aantal misverstanden worden uit
de weg geruimd. Carla betaalt
ter plekke nog een achterstallige
schuld.
Beide partijen maken afspraken
over hoe ze in de toekomst met
elkaar rond ergernissen willen
omgaan. Deze afspraken werden
op papier gezet en mogen ook
aan het parket bezorgd worden.
Na afloop geven allen aan dat ze
tevreden zijn over het gesprek,
dat ze niet gedacht hadden
dat het zo vlot ging gaan. Ze
besluiten samen: “Hier hebben
de twee kanten gewonnen”. Ze
kunnen nu met een propere lei
beginnen. Ik contacteer hen na 3
maanden nog eens om te kijken
hoe het gaat.
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Infographic

Conclusies
en
uitdagingen

Bron: Moderator.be (jaarcijfers 2010-2020)

De cijfers van de voorbije
10 jaar bemiddeling tonen
dat er een duidelijke
nood aan herstelgerichte
processen is, zowel bij
slachtoffers als daders
van een zedenmisdrijf.
Ook in de nieuw
ontwikkelde methodiek
van herstelgerichte
dialooggroepen komen
deze noden duidelijk naar
voren.
Het blijft een uitdaging
om de juiste informatie
bij de juiste personen te
krijgen, zodat iedereen
die dat wil om een
tussenkomst kan vragen.
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RE-JUSTICE
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Tandembemiddeling tussen
Wim en Karen.
Wim moet zich voor de
rechtbank verantwoorden voor
slagen en verwondingen op zijn
vrouw Karen.
Wim lijdt aan ADHD. Op het
moment van de feiten, stond
hij onder grote spanning. Zijn
mama had een zwaar ongeval
en hij zocht zijn toevlucht
in alcohol en medicatie. Hij
zocht ook aandacht bij andere
vrouwen. Het komt tot een
conflict waarbij hij Karen sloeg.
Over de feiten zelf heeft hij een
black-out, maar het was wel
een serieuze wake-up call. Hij
zoekt en vindt hulp.
Karen neemt tijdelijk afstand en
concentreert zich vooral op de
zorg voor hun dochter, die ook
ADHD heeft. Communicatie
over de feiten verloopt nog
moeizaam en vermijden ze
beiden, uit schrik voor opnieuw
een escalatie.
Tijdens de tandembemiddeling
kunnen ze luisteren naar
elkaars verhaal, elkaars noden
en behoeften en spreken ze
over wat er in de toekomst
moet veranderen. Er worden
afspraken op papier gezet, die
uiteindelijk ook bij de rechter
belanden.
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In het Europese project ‘RE-JUSTICE:
SUSTAINABLE TRAINING IN A
CHALLENGING FIELD’ werkte
Moderator vzw mee aan het
ontwikkelen van trainingsmateriaal
omtrent herstelrecht voor magistraten.
De Europese trainingsmodule zette in
op blended learning en was niet alleen
gericht op kennisoverdracht, maar
ook op sensibilisering, bijbrengen van
vaardigheden en attitudevorming.
11 partners werkten samen in dit
project, vooral
universiteiten en
gerechtelijke
opleidingsinstituten,
maar ook het European Judicial
Training Network (EJTN) en het
European Forum for Restorative
Justice (EFRJ) waren betrokken.
Vanuit onze jarenlange ervaring met
bemiddelen en training aan Vlaamse
magistraten bij het Instituut voor
Gerechtelijke Opleiding (IGO) was
Moderator betrokken als (enige)
praktijkorganisatie.
We
leverden
feedback
op
trainingsmateriaal in ontwikkeling
en werkten mee aan videomateriaal
waarin
bemiddelaars,
cliënten
en magistraten hun ervaring met
bemiddeling delen.
Collega Evelyn Goeman nam hierin
het voortouw. Onderstaand blikken
Europese
projectcoördinatoren,
Monique Anderson en Silvia Randazzo,
terug op de werkzaamheden van het
project en de bijzondere betrokkenheid
van Moderator daarbij.

In December 2021 the Council of
Europe Ministers of Justice gathered
in Venice for a conference entitled
“Crime and Criminal Justice -The Role
of Restorative Justice in Europe”. This
conference, which was organised
by the Italian Presidency of the
Committee of Ministers, aimed to
further the debate on restorative
justice in criminal matters within the
Council of Europe, taking note of the
best practical experiences in Member
States. One of the videos that was
presented to the Justice Ministers
featured accounts of people who had
participated in a restorative justice
process telling their stories about
the experience of mediation. The
mediation had been organised and
facilitated by Moderator, and the film
was an extract from a longer video that
was produced within the framework
of the RE-JUSTICE project. The
Flemish case was very well received
by the audience and several Ministers
of Justice referred to the video during
their comments and further discussion.
Undoubtably, the film contributed to
making the case for the benefits of
restorative justice. At this conference
the Venice Declaration on restorative
justice was unanimously adopted by all
delegations: https://www.coe.int/en/
web/portal/-/-crime-and-criminalj u s t i ce - t h e - ro l e - of- re s t o rat i ve justice-in-europe-conference-ofjustice-ministers-in-venice.
Over the past two years Moderator
has been playing a key role in the
EU-funded RE-JUSTICE project. The
project, which is coordinated by KU
Leuven (Institute of Criminology)
has developed and implemented
specialised training on restorative
justice for judges and public
prosecutors across the EU. The
project consortium includes the
European Forum for Restorative
Justice (EFRJ), the Belgian National
Judicial Training Institute (IGO), the
European Judicial Training Network
(EJTN), and university partners and
national judiciary schools from Italy

(UCSC and SSM), Greece (AUTh and
ESDI) and Spain (UC3M and CGPJ).
Within such a rich and diverse pool
of partners, Moderator has made
vital contributions to all stages of the
project. From providing input into
the competency profile designed to
assess the training needs of judges
and public prosecutors with regard to
restorative justice, to bringing their
unique perspective to the design and
development of the training package,
Moderator has also played a key role.
For approximately 20 years multiple
European bodies and actors have
highlighted the importance of judges
and public prosecutors receiving
training on restorative justice. The
RE-JUSTICE project addresses this
training need, with a specific focus
on the topic of criminal law and
the implementation of the Victim’s
Directive 2012/29/EU. Through pilot
training, the project has served to
build knowledge and develop skills
and attitudes in professionals in
Greece, Italy and Spain. In addition
to delivering training to more than
70 professionals, RE-JUSTICE aims
to make restorative justice accessible
for all by working towards harmonised
quality standards across the 27 EU
Member States. In order to achieve
sustainably awareness of restorative
justice amongst judges and public
prosecutors the project has also
produced a number of training
materials which will remain available
for training purposes beyond the life
to the project.
Moderator has been instrumental in
contributing to the comprehensive
training materials to support learning
on the topics found to constitute the
most pressing learning needs during
the needs assessment phase of the
project. The manual is divided into
five modules; 1) the emergence of
restorative justice within the criminal
justice context, 2) understanding
restorative justice in practice, 3) the
stakeholders of restorative justice,

4) legal and policy framework, 5)
making restorative justice happen.
This manual, which provides factual
information and proposes practical
exercises, is accompanied by a
number of handouts and video
materials. Moderator played a pivotal
role in the production of a videodocumentary which includes direct
testimonies from victims, offenders,
judges, prosecutors, international
stakeholders, and facilitators. This
video-documentary aims to provide a
linear, comprehensive picture of what
restorative justice is, including the
role and work of public prosecutors
and judges, the role of facilitators and
trainers, and, above all, the central
role of victims and offenders and of
the community around them. Evelyn
Goeman was able to provide access
to people who openly shared their
experiences as parties in a restorative
justice process. The willingness of
mediation participants to speak on
camera in the aim of training judges
and prosecutors on the benefits of
restorative justice in itself reflects the
value with which these stakeholders
viewed
their
experience
with
Moderator. However, the thread
running through all of the honest and
heartfelt accounts is the crucial role
of the mediators, and the importance
of the skill, professionalism and care
that Moderator staff brought to the
mediation process. In addition to
accounts from stakeholders, there are
roundtable discussions with mediators.

These are particularly valuable training
materials because Evelyn Goeman,
Davy Dhondt and Lien Soetewey were
able to explain the complexities of
restorative justice processes whilst
convincingly
demonstrating
the
wealth of their expertise. Feedback
from the Italian training included “the
video testimonies are powerful and
really help magistrates understand,
‘feel’, ‘touch’ what restorative justice
is about”.
This video-documentary and all other
results of the RE-JUSTICE project
were presented and disseminated by
Moderator and the other partners
during the final project events:
29th March – Workshop, organised in
Brussels by IGO
30th March (full day) + 31st March
(morning) - the International Seminar,
organised in Leuven by KU Leuven.
If you are interested in knowing more
about the RE-JUSTICE materials and
further developments, please contact
Silvia Randazzo (silvia.randazzo@
kuleuven.be) or Monique Anderson
(monique.anderson@kuleuven.be)

Projectcoördinator Monique Anderson en bemiddelaar Davy Dhondt
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VERTEL
HERSTEL
De titel van het project ‘Vertel
Herstel’ verwijst naar de rode
draad doorheen dit project:
het werken met verhalen van
slachtoffers, daders en mensen
uit hun context. We noemen deze
vertellers ‘ervarings(uit)dragers’.
Zij vertellen verhalen over wat ze
meemaakten en hoe ze daarmee
omgingen. Verhalen over (hun
visie op en ervaring met) herstel.
Moderator
is
indiener
en
uitvoerder van dit project. Trekker
is bemiddelaar Lien De Clercq.
Het project loopt van 2021 tot
en met 2025. Jaarlijks ontvangt
Moderator een projectsubsidie
van de Vlaamse minister van
Welzijn.
Verhalen
hebben
een
transformatieve kracht.
Dit
ervaren we in onze huidige
praktijk
op
verschillende
manieren.
Algemeen
weten
we dat ervaringsdragers laten
vertellen hen kan helpen om het
gebeurde (verder) een plaats te
geven. Meer specifiek hebben
we beperkte ervaring met de
inzet van ervarings(uit)dragers
die in de plaats treden van een
ontbrekende dader of slachtoffer.
Hun ‘plaatsvervangend’ verhaal
biedt een mooie kans tot
herstelgerichte dialoog aan wie
graag wilde bemiddelen, maar
geen match vond met de eigen
dader of het slachtoffer. Huidige
ervarings(uit)dragers bevestigen
ons dat het inbrengen van hun
verhaal, ook al namen ze eerder
deel aan
een herstelgericht
proces/bemiddeling, het effect van
deze deelname nog verduurzaamt
door de bredere maatschappelijke
erkenning die ze krijgen. We zien
eveneens dat hun verhalen ‘eyeopeners’ zijn voor professionals en
het brede publiek. Hun getuigenis
komt sterk binnen en creëert
makkelijker openheid voor een
(beleids)verandering in de richting
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van meer herstelgericht omgaan
met conflicten en criminaliteit.
Dit project werkt op drie fronten.
• We
geven
ervarings(uit)
dragers een volwaardige plaats
binnen de organisatie en we
begeleiden en ondersteunen
hen.
• Ze delen hun verhaal met
samenwerkingspartners en het
bredere publiek.
• Ze treden op als vervangende
partij bij het bemiddelen in nietgerelateerde bemiddelingen.
We ontwikkelen de methodiek
van bemiddelen met nietgerelateerde partijen.

DIALOOG
HERSTEL

Vanuit Vertel Herstel werken we
samen met het project Dialoog Herstel.
Je leest er hieronder meer over.

D

IALOOG dat zijn mensen en
organisaties die vanuit een
intens engagement hun expertise,
kennis en ervaring ter beschikking
stellen om DIALOOG te maken, vorm
te geven, en uit te dragen. DIALOOG
dat zijn elf regionale Avansa’s, De
Rode Antraciet, De Huizen vzw en
heel wat regionale netwerken en
partners, waaronder Moderator vzw,
die vanuit een intens engagement
hun expertise, kennis en ervaring ter
beschikking stellen om DIALOOG
te maken, vorm te geven, en uit te
dragen.

D

IALOOG dat ben jij, die samen
met ons op onderzoek gaat.

WE MOETEN HET EENS OVER HERSTEL HEBBEN.

Eigen schuld, dikke bult. En wie zijn gat
verbrandt moet op de blaren zitten.
Onze taal staat vol van dergelijke
zegswijzen. Maar is het echt allemaal
zo eenvoudig?
Met conflicten hebben we allemaal
wel eens te maken. We zijn allemaal
wel eens gekwetst geweest of zelf in
de fout gegaan.
Niets is menselijker.
Maar welke ravage veroorzaken
conflicten? Wie wordt er allemaal
door geraakt, en wat hebben we nodig
om de schade te herstellen? Terug bij
onszelf te kunnen zijn?
Hoe kunnen we door conflicten
beschadigde relaties tussen mensen
terug herstellen?
Misschien moeten we het eens over
herstel hebben na conflicten?
Een boude stelling?

Het project DIALOOG gaat drie jaar
lang samen met jou aan de slag met
deze stelling!
Heel wat activiteiten brengen burgers
met elkaar in dialoog over een
samenleving gericht op herstel!
Op de agenda staan lezingen, debatten,
films, creatieve trajecten over de
muren heen van gesloten werelden,
bouwen van een Huis vol van verhalen
over herstel, burgerpanels en een
heuse Herstelconferentie.
Snuister doorheen de website, volg
hun sociale media en bezorg hen
vragen en ideeën die DIALOOG nog
mooier en rijker maken!
Alle info vind je op:
https://www.dialoogherstel.org/
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ONTMOETING

JOK

Wandelontmoeting tussen
Roger en Kurt
Roger wordt vervolgd voor
feiten van exhibitionisme.
De 10 jarige zoon van Kurt
was één van de getuigen.
Beiden krijgen ongeveer een
jaar na de feiten via het parket
informatie over bemiddeling.
Roger vertelt dat hij op het
moment van de feiten erg
diep zat en worstelde met
een pedofiele geaardheid,
die hij altijd onder controle
had kunnen houden, maar
waardoor hij zichzelf ook
erg verachtte. Hij zocht zijn
uitlaatklep in zijn werk.
Door de coronacrisis viel
dat weg en kwam hij in een
negatieve spiraal wat hem
uiteindelijk dreef tot het
plegen van deze feiten. Hij
zoekt hulp en schrijft met de
hulp van zijn therapeut een
brief naar de ouders van het
slachtoffer.
Kurt leest de brief en herkent
de zware gevoelens van
depressie waar Roger mee
worstelt. Hij besluit met hem
in gesprek te gaan en ze kiezen
ervoor om dat al wandelend
te doen.
Ik ben getuige van een
wonderlijk mooi gesprek
waarin
mededogen
en
mildheid geen holle begrippen
zijn.

Foto door Kindel Media via Pexels

JOK is de afkorting van
JongerenOpvolgingsKamer.
De doelstelling van dit project
is om in de regio Antwerpen
(pilootregio) een betere opvolging van
jongvolwassen daders (18-25 jaar)
met een onderliggende problematiek
(niet drugsgerelateerd) te realiseren.
Door een aantal aanpassingen te
doen in de werking van de probatie
trachten de projectpartners snel en
nuttig op te treden: begeleiding en
hulpverlening sneller opstarten; een
intensieve begeleidingsperiode van
6 tot 10 maanden opzetten (anders
zijn jongeren niet meer bereikbaar,
plegen ze nieuwe feiten,…) De
opvolgingskamer is gemodelleerd naar
de drugsopvolgingskamer.
Moderator gaat in dit project een
partnerschap aan met de Rechtbank
en
het parket van Antwerpen,
justitieassistenten, CAW Asterisk en
Kompas+.
Het project liep in 2021 en werd
ondertussen ook verlengd voor
2022. Het project wordt gefinancierd
door Vlaams minister van Justitie en
Handhaving, Zuhal Demir.
De Jongerenopvolgingskamer werkt
als een netwerkmodel: parket en
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Kompas+ ‘leveren’ jongeren aan,
het justitiehuis en CAW werken
aanklampend en Moderator staat
mee in voor een herstelgerichte
communicatie naar het slachtoffer
toe. De problematiek van deze
jongvolwassenen
wordt
zeer
breed aangepakt. Naast de directe
hulpverlening
met
betrekking
tot de feiten (daderinzicht en
slachtofferinzicht), wordt er ook
gewerkt aan huisvesting, opleiding,
werk,
leefomgeving,
psychisch
welzijn,...
Eerste resultaten:
De bemiddelaars hebben het eerste
jaar veel werk in de informatiefase
gestoken: Eind oktober 2021:
• werden
131
mensen
geïnformeerd;
• 64 mensen contacteerden de
bemiddelingsdienst;
• 42 partijen hadden interesse in
het herstelgericht aanbod;
• 8
dialoogprocessen
werden
opgestart.
De eerste ervaringen met nietgerelateerde bemiddeling zijn positief
(jonge dader bemiddelde met collega
van politieman die slachtoffer was).

Projecten

LEUVEN
RESTORATIVE
CITY
An Marchal
www.leuvenrestorativecity.be
Stadhuis en Grote Markt Leuven door Frank Barning via Pexels

Enkele jaren geleden mocht ik
samen met Prof. (em.) Ivo Aertsen
onderzoeken in hoeverre er draagvlak
was bij Leuvense partners rond de
idee van een herstelgerichte stad.
We vonden snel aansluiting niet
alleen bij bemiddelingsdiensten en
organisaties die herstelgericht werken
(in bijvoorbeeld jeugdwerk), maar ook
op stadsniveau bij afdelingen zoals
de preventiedienst, de politie, het
onderwijsveld en gebiedsgerichte
werking. Ook Moderator zat van
meet af aan mee rond de tafel. Een
dialoog werd op gang getrokken,
ervaringen en kaders uitgewisseld,
inspiratiedagen
georganiseerd,
internationale expertise gedeeld,
kleine experimenten (proeftuinen)
ontwikkeld, structuren onderzocht en
opgezet. Deze organisaties en diensten
delen de idee dat herstelgericht
omgaan met spanningen en conflicten
en het onderhouden en versterken
van relaties een sociale beweging
op gang kan brengen, een beweging
die tegengas geeft aan tendensen
van polarisering tussen meningen
en groepen in de stad. Vele van hen
bieden reeds heel wat aan op dit
vlak. Toch zien zij meerwaarde in
een versterkte samenwerking op
stadsniveau en engageren zij zich
als partner in het open netwerk van
Leuven Restorative City. Samen
gaan we op zoek naar inspiratie,
kruisbestuiving en nieuwe vormen
van samenwerking met het oog op het
opbouwen van een herstelgerichte
stad. We zoeken naar manieren om
herstelgerichte kaders toe te passen
over de verschillende levensdomeinen
heen en zo te bouwen aan een breed

gedragen cultuur van dialoog. Een stad
biedt tal van plaatsen waar mensen
samenkomen, samen werken, samen
ontspannen. Denk aan scholen, aan
vrijetijdsverenigingen, aan bedrijven,
aan buurten, … allemaal micro-settings
waarin we kunnen “oefenen” in het
verbindend en herstelgericht omgaan
met spanning en conflicten. Ook de
stad verleende en verleent haar steun,
onder meer middels een financiële
bijdrage waardoor vanaf 2022 (tijdelijk)
een halftijdse coördinator kan worden
tewerkgesteld. Eind 2021 konden we
de nieuwe vzw boven het doopvont
houden en vonden we organisaties
en mensen bereid om een rol op
te nemen in de beheergroep en de
stuurgroep die het project aansturen.
Hiermee bevinden we ons op een
scharnierpunt. Leuven Restorative
City stelt zich tot doel:
• om het bestaande aanbod over
herstelgerichte
vormen
van
omgaan met conflicten beter
toegankelijk te maken voor elke
burger, organisatie of bedrijf;
• om burgers, organisaties en
bedrijven te inspireren, te trainen
en te ondersteunen om zelf
participatief en herstelgericht aan
de slag te gaan met conflicten en
met besluitvormingsprocessen;
• om
bestaande
en
nieuwe
herstelgerichte methoden in te
zetten om met spanningen en
conflicten in de samenleving om
te gaan (tussen groepen, tussen
groepen en instituties, in buurten
….);
• om onderzoek te doen naar
herstelgericht werken.

We staan als open netwerk voor grote
uitdagingen. Nu komt het er op aan
om praktijken te ontwikkelen, om
de structuren te laten werken, om
een verschil te maken. Interessante
thema’s en ideeën bereiken ons en zijn
verder te onderzoeken. Eerstvolgende
maanden zetten we onder meer in
op bekendmaking in de stad (middels
het verspreiden van audioverhalen,
affiches) en een lanceringsdag op 12
mei, het verbreden van het draagvlak
(op zoek naar nieuwe partners), het
uitwerken van een strategie rond
vorming en training. En natuurlijk
moeten we op zoek naar extra fondsen
zodat we onze werking kracht kunnen
bijzetten. Gelukkig kunnen we buigen
op een divers en enthousiast netwerk
van partners. Een paar jaren na mijn
eerste stappen in LRC – en na een
kort verblijf elders - ben ik dankbaar
dat ik nu deze doorstart mee vorm
mag geven. Benieuwd waar het ons
brengen zal …

27

Projecten

SAMENSPRAAK

Infographic

Wat zijn herstelgeric

Op 29 april 2021 blikten we tijdens een afsluitend online event terug op de afgelopen 2 jaar waarin we samen met vele
partners de methodiek van herstelgerichte dialooggroepen ontwikkelden. Tijdens het event lieten we geïnteresseerden
aan de hand van een korte film kennismaken met wat ‘herstelgerichte dialooggroepen’ precies zijn, wat ze beogen, hoe
ze in hun werk gaan en wat hun eventuele meerwaarde is voor slachtoffers, daders, veroorzakers en de samenleving.
Wil je de Samenspraak film nog bekijken, surf dan naar: https://moderator.be/video
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Ik hoop dat deze dialooggroepen kunnen
blijven bestaan en in meerdere regio’s worden
georganiseerd. Knap en inspirerend!

chte dialooggroepen?

Ik vond het super-interessant,
inspirerend en hoopgevend!

deelnemer D.V.H.

Heel waardevol project, en
pakkende getuigenissen!
deelnemer C.W.

deelnemer K.D.

Dank je wel voor de inspiratie. Hoe kunnen we dit verbreden naar een veel grotere
groep daders en slachtoffers ?
deelnemer G.V.
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Bemiddelaar Petra Sampers maakte
deze kunstige collage waarin ze 8
begrippen die een link met onze job
en visie hebben, uitbeeldt.
Kan jij ze ontdekken?
Je vindt de oplossing bij het * op de
laatste pagina.
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BEMIDDELINGSDIENSTEN
IN BEELD
Foto door Zack Jarosz via Pexels

B e mid d e ling sdie ns t
Oost-Vlaanderen
Overzicht 2021
De
bemiddelingsdienst
OostVlaanderen startte dit jaar met
5 FTE bemiddelaars en 0,5 FTE
onthaalmedewerker om het aanbod
van
slachtoffer-daderbemiddeling
bekend te maken en uit te voeren. In
de loop van het jaar hebben we het
echter met minder personeel moeten
doen. Onze onthaalmedewerker
had jammer genoeg maar een
tijdelijke opdracht die afliep eind
maart. Daarbij kwam nog een
langdurige ziekte en (meer heuglijk) 2
zwangerschapsverloven waardoor de
focus van de overgebleven collega’s
voornamelijk lag op het in stand
houden van de bestaande werking
en het zo goed mogelijk opvolgen
van de aanmeldingen die onze dienst
bereikten. Hieronder kan je lezen hoe
goed we dat klaargespeeld hebben. In
dit document geven we u een beknopt
overzicht van onze activiteiten in
2021 én een vooruitblik op 2022.

Op de volgende pagina’s (31-41) lees je een
overzicht van onze 5 provinciaal georganiseerde
bemiddelingsdiensten. Ze blikken terug op hun
werking van het afgelopen jaar. Staan stil bij
uitdagingen en cijfers en blikken vooruit naar 2022.

Bemiddeling in cijfers
In 2021 had onze dienst contact
met 262 (+54 tov 2020) slachtoffers
en 304 (+93 tov 2020) daders, die
wilden bemiddelen.
Dit leidde
tot 222 (+66 tov 2020) effectief
opgestarte
bemiddelingsdossiers.
Aan deze bemiddelingen namen
190 (+45 tov 2020) slachtoffers en
165 (+60 tov 2020) daders deel.
Ondanks de personeelsuitval en
dankzij de ondersteuning van onze
West-Vlaamse collega’s deden we het
opmerkelijk beter dan in 2020.
Het verschil tussen het aantal
mensen die wilden bemiddelen en
effectief bemiddelden is te wijten aan
verschillende redenen (bijv. de andere
partij wenst niet te bemiddelen of een
van de partijen is niet meer bereikbaar
of haakt af, …)

Toelichting over initiatiefnemers
In 2021 hadden we de grootste
toestroom van aanvragen vanuit het
parket Oost-Vlaanderen (206). Ook
dit jaar hebben de partijen zelf vaak
het initiatief genomen om ons te
contacteren, zowel langs daderzijde
(79)
als
langs
slachtofferzijde
(49). Deze aanmeldingen komen
het merendeel vanuit de OostVlaamse gevangenissen; via onze
website; nadat men informatie
vanuit hulpverlening ontving of na
vermelding van bemiddeling op
dagvaardings- of sepotbrieven.
Dit jaar mag politieparket OostVlaanderen
opnieuw
aansluiten
bij onze top 3. We ontvingen 74
aanvragen
in
verkeersdossiers
aangemeld door het politieparket. De
hulpverlening valt dit jaar net buiten
de top 3 met 47 aanvragen.
We sloten 241 bemiddelingen af,
ook dit is een duidelijke vooruitgang
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Foto door Max Avans via Pexels

ten opzichte van 2020.
In 55
bemiddelingen kozen partijen ervoor
om samen rond de tafel te zitten
voor een gezamenlijk gesprek. In 29
bemiddelingen maakten partijen een
schriftelijke overeenkomst. Daarnaast
werden 64 dossiers niet afgesloten,
wat betekent dat die bemiddelingen
in 2022 verder lopen.
Structureel werk
In ons jaarverslag van 2020
spraken we reeds van de eerste
constructieve stappen in de uitrol
van een lineair aanbod. Tot en met
maart selecteerden de medewerkers
van de bemiddelingsdienst fysiek de
dossiers bij de dienst zittingen. Na
maart kon het MACH-systeem voor
herstelbemiddeling van start gaan,
waardoor er automatisch dossiers
werden geselecteerd. Na een lange,
maar bijzonder constructieve weg, zijn
we heel blij om vast te stellen dat we een
goede werkwijze hebben gecreëerd
waarbij heel wat betrokkenen bij
een dagvaardingswaardig dossier
een aanbod van slachtoffer-dader
bemiddeling vanuit het Parket
mochten ontvangen én waar de
bemiddelingsdienst hen een warm
onthaal kon bieden. Dit resulteerde in
mooie cijfers (zie infra) en zal in 2022
met veel enthousiasme verdergezet
worden. Een mooie verwezenlijking
van gezamenlijke inspanningen met
het Oost-Vlaamse parket.
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Het Corona-beest bracht ook in 2021
opnieuw heel wat uitdagingen met zich
mee bij onze lokale samenwerkingen.
Het hybride werken vond ingang
en zo vonden de bemiddelaars en
samenwerkingspartners
elkaar
zowel online als in real life. We
sloten
ondermeer
online
aan
bij teamvergaderingen van de
hulpverlening,
maakten
nauw
kennis met een vernieuwd team
PSD Beveren, namen deel aan de
beleidsteams hulp- en dienstverlening
van
de
verschillende
OostVlaamse gevangenissen, gaven een
voorstelling van onze werking bij het
overlegplatform IFG en volgden een
vorming rond helder taalgebruik in
gevangenis Beveren.
2021 werd in Oost-Vlaanderen ook
gekenmerkt door een heropleving van
het Herstelfonds. In de gevangenis van
Oudenaarde kon er binnen de muren
niet alleen voor Natuurpunt worden
gewerkt, maar werd het ook mogelijk
om fietsen te herstellen. Ook de
Rode Antraciet had herstelfondswerk
voor een gedetineerde. Na veel
inspanningen vanuit de directie
en beleidsmedewerker van de
gevangenis van Beveren, werden
er ook daar nieuwe werkgevers
aangetrokken, waardoor er na een
periode van stilstand opnieuw
gedetineerden naar buiten konden
om te gaan werken ten voordele van
hun slachtoffer. Zo namen het sociaal

restaurant en de kringloopwinkel Den
Azalee in Sint Niklaas en Natuurpunt
op Linkeroever hun engagement
op voor het herstelfonds. In de
gevangenis
van
Dendermonde
kwamen de samenwerkingspartners
tot nieuwe afspraken waardoor
ook hier een nieuwe doorstart
kon gemaakt worden. We zijn dan
ook bijzonder tevreden dat door
betekenisvolle samenwerkingen deze
mooie concrete resultaten konden
bereikt worden. Een mooi elan om op
verder te gaan in 2022!
Een blik op 2022
Vanuit Oost-Vlaanderen blijven we
actief inzetten op de continuering
van
een
lokaal
toegankelijk
bemiddelingsaanbod
voor
alle
burgers. Onze organisatie maakte
afgelopen jaar een oefening rond
het onthaalbeleid en dit zal in 2022
resulteren in een aanwerving van
een onthaalmedewerker voor Oosten West-Vlaanderen. Deze keer zal
de onthaalmedewerker niet met de
collega-bemiddelaars een bureau
delen, maar zal deze samen met
andere collega-onthaalmedewerkers
in ons hoofdkantoor in Kessel-Lo zijn
of haar standplaats kennen.
In 2022 kijken we uit naar een geolied
onthaal én naar de terugkeer van een
voltallig Oost-Vlaams team.

WIST JE DAT
•

Collega Lien De Clercq het aanspreekpunt werd
voor het project ‘vertel-herstel’. Zij zet zich de
komende 5 jaar halftijds in om verhalen van herstel
naar buiten te brengen.

•

Eén van onze acties in 2021 was om extra in te
zetten op face-to-face gesprekken. De aandacht
hiervoor in het team van OVL weerspiegelde zich
ook in hun bemiddelingscijfers.

•

Op het politieparket Dendermonde een
fantastisch administratief team zit dat ons al jaar
en dag bijstaat om betrokkenen bij een zwaar of
dodelijk verkeersongeval te informeren over de
mogelijkheid van bemiddeling.

•

Een aantal van onze medewerkers een hele week
hebben rondgecrosst op een elektrische fiets? Dit
was een proefproject om het fietsen naar het werk
te stimuleren.

•

Colleg Petra de kans greep om een werf-bezoek
te brengen aan de nieuwe gevangenis van Haren?
Inclusief helm, fluo-vestje en veiligheidsschoenen.

•

We in september op onze denkdagen
kennismaakten met onze Nederlandse collega’s van
Perspectief Herstelbemiddeling? Wat een leuke
bende! (zie foto’s)

•

Er rond de jaarwisseling 2 Moderator babies
geboren werden. Proficiat Lien en Dorien!

•

Vrijwilliger Annemie al vele jaren met ons op
stap gaat om haar verhaal te vertellen en zo mee
bewustzijn rond herstelrecht creëert. Bedankt
Annemie en alle ervaringsuitdragers die met ons
op stap gaan. De komende jaren proberen we deze
groep nog verder uit te bouwen.
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Overzicht 2021
Ook dit jaar geven we u in dit
document een beknopt overzicht van
onze cijfers en de activiteiten van
het afgelopen jaar en een vooruitblik
op het komende jaar. 2021 was een
bewogen jaar voor ons team. Zonder
onthaalmedewerker was het weer
even aanpassen om zowel het onthaal
van cliënten, het bemiddelingswerk
alsook het structurele werk samen op
te nemen. Daarnaast hing er binnen
onze organisatie een besparingstraject
boven ons hoofd en namen we in
oktober afscheid van onze topper
Bram Van Droogenbroeck.
We
wensen hem alle geluk op de UCLL
maar zien hem graag geregeld op de
koffie komen bij ons!
Bemiddeling in cijfers
In 2021 had onze dienst contact
met 204 slachtoffers en 192
daders die wilden bemiddelen. Dit
leidde tot 115 effectief opgestarte
bemiddelingsdossiers.
Aan
deze
bemiddelingen namen 111 slachtoffers
en 90 daders deel. Het verschil
tussen het aantal mensen die wilden
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bemiddelen en effectief bemiddelden
is te wijten aan verschillende redenen
(bv. de andere partij wenst niet te
bemiddelen of één van de partijen is
niet meer bereikbaar of haakt af, …).
Het initiatief tot bemiddeling werd
door veel verschillende partners
genomen. In Leuven blijft het parket
de grootste initiatiefnemer. De
gevangenis van Leuven Centraal is een
opvallende tweede initiatiefnemer
voor
bemiddelingsvragen.
Ook
in Halle-Vilvoorde is de grootste
initiatiefnemer het parket, sinds de
opstart van het automatisch aanbod
begin 2020.
In 2021 sloten we 120 bemiddelingen
af. In 40 hiervan kozen partijen
ervoor om elkaar te ontmoeten
in een gezamenlijk gesprek. In 17
bemiddelingen
besloten
partijen
samen een schriftelijke overeenkomst
op te maken.
Structureel werk
Naast het dossierwerk eigenlijke bemiddelingen-

onze
blijven

we ons ook graag inzetten op het
structurele werk om herstel op de
kaart te zetten. Ondanks het feit dat
we ook dit jaar opnieuw met coronabeperkingen zaten, hadden we een
jaar vol structurele samenwerking
met onze partners en doorverwijzers
vanuit justitie en hulpverlening.
Een fijne samenwerking hebben we in
de eerste plaats met de parketten in
onze regio. Zij blijven verantwoordelijk
voor het grootste deel van onze
instroom van dossiers, waardoor het
je niet zal verbazen dat we blij zijn
met deze vlotte en constructieve
samenwerking. Zowel in Leuven,
Brussel als Halle-Vilvoorde draait
het automatische aanbod intussen
op volle toeren en bekijken we in
samenspraak met de administratie van
het parket waar we het systeem nog
kunnen optimaliseren. Op die manier
worden mensen ruim geïnformeerd
over het aanbod van bemiddeling, wat
we natuurlijk enkel maar toejuichen.
Een welgemeende dankjewel aan de
administratieve diensten van de drie

parketten is dus zeker op z’n plaats!
Ook in 2021 waren we actief in de
gevangenissen in onze regio, zowel
wat activiteiten betreft als deelname
aan overlegfora. In de twee Leuvense
gevangenissen, maar ook in de
Brusselse gevangenissen maken we
steevast deel uit van het beleidsteam
en zetten op die manier het thema
‘herstel’ in the picture. Heel concreet
werd er in Leuven Centraal een traject
rond de herstelpiramide o.l.v. Johan
Declerck opgestart, hetgeen het jaar
ervoor al plaatsvond in Leuven Hulp,
waar ook wij steeds mee aan tafel
zaten. In Leuven Hulp was er actieve
betrokkenheid bij het opstellen
van het lokaal actieplan, waarbij
Moderator zich blijft engageren om
herstel meer aan bod te laten komen
in de gevangenis. In regio Brussel
houden we dan weer vinger aan de
pols bij de opstart van de gevangenis
in Haren om ook daar een aanbod
van slachtoffer-daderbemiddeling te
voorzien.

We gaven ook dit jaar tal van
voorstellingen
en
vormingen
aan
o.a.
universiteiten
en
samenwerkingspartners. We hebben
sterk ingezet op onze samenwerking
met het CAW Halle-Vilvoorde en
maken voortaan ook deel uit van hun
Welzijnsteam én mochten al meteen
gebruik maken van hun lokalen. Samen
met collega’s uit de andere regio’s
werkten we dit jaar specifiek een
vorming uit voor justitie-assistenten,
die deels nog in 2022 zal verderlopen.
Maar we leerden ook bij onder
meer over hoe omgaan met de
LGBTQ+ gemeenschap en gingen
na of bemiddeling iets voor hen kan
betekenen als ze slachtoffer zijn van
haatmisdrijven. En vooral willen we
blijven leren van elkaar en hebben we
in 2021 ingezet op intervisie.
Maar ook een vleugje cultuur mocht
niet ontbreken. De kortfilm ‘O’ van
Petronella van der Hallen over de
impact van de gevangenis is een
pareltje om naar te kijken.

Blik op 2022
Wij hopen op een jaar vol
ontmoetingen. Collega’s ontmoeten
op de bureau, in plaats van op ons
scherm.
Samenwerkingspartners
ontmoeten aan de vergadertafel, dat
werkt toch zoveel beter én plezanter.
Studenten in opleiding ontmoeten in
de aula, niet via Zoom. Slachtoffers
en daders ontmoeten die willen
bemiddelen, en wie weet zelfs elkaar
willen ontmoeten…
Op de planning staat alvast een
ontmoeting
met
onze
nieuwe
verbindingsmagistraten
in
de
drie arrondissementen. Wij gaan
voor talrijke ontmoetingen met
gedetineerden, tijdens activiteiten
rond het thema ‘herstel’ in de Leuvense
gevangenissen en wie weet ook in de
nieuwe gevangenis van Haren. Wij
hopen ook op een ontmoeting met
de Zorgcentra voor Seksueel Geweld
in Brussel en Leuven. And last but
not least: met veel plezier ontmoeten
we in 2022 ook onze nieuwe
onthaalmedewerker, op dit moment
nog onbekend, maar erg welkom!
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Bemiddelingsdienst
Antwerpen
Overzicht 2021
De bemiddelingsdienst Antwerpen
werkte met 5,8 FTE-bemiddelaars en
een 0,70 FTE-onthaalmedewerker
om het aanbod van slachtofferdaderbemiddeling bekend te maken
en uit te voeren. Daarnaast streven
we ernaar het herstelrechtelijk
gedachtegoed onder de aandacht te
brengen bij justitie en hulpverlening
in de provincie Antwerpen door deel
te nemen aan overlegfora. In dit
document geven we u een beknopt
overzicht van onze activiteiten in
2021 én een vooruitblik op 2022.
Verder namen we in oktober
afscheid van een bijzondere collegabemiddelaar, Natalie Van Paesschen,
die een nieuwe uitdaging vond als
teamverantwoordelijke
van
het
forensisch team CAW Mechelen. Vanaf
maart 2022 wordt ons team versterkt
met twee nieuwe enthousiaste
collega’s, Anouk Van de Sande en Kaat
Van Houdt.
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Bemiddeling in cijfers
In 2021 had onze dienst contact met
755 slachtoffers en 570 daders. Dit
leidde tot 308 effectief opgestarte
bemiddelings-dossiers. Aan deze
bemiddelingen namen 254 slachtoffers
en 210 daders deel.
Het verschil tussen het aantal
mensen die contact opnemen
en eventueel interesse tonen en
effectief bemiddelen is te wijten aan
verschillende redenen (o.a. de andere
partij wenst niet te bemiddelen of een
van de partijen is niet meer bereikbaar
of haakt af, …)
Vanaf mei 2021 stuurde het parket via
een vernieuwde applicatie (zie verder)
opnieuw op automatische wijze
informatiebrieven over bemiddeling in
een aantal delictcodes. Ten opzichte
van 2020 noteren we in 2021 een
stijging van het aantal aanvragen
vanuit het parket (van 359 naar 414

aanvragen). Het parket blijft met 52%
nog steeds de grootste toeleider.
In 11,3 % van de aanvragen heeft
de dader ons zelf gecontacteerd.
De aanvragen in verkeersdossiers
(politieparket) namen in 2021 sterk
af. We blijven in 2022 dus inzetten op
sensibilisering en overleg.
In 2021 sloten we 275 bemiddelingen
af. In 31% kozen partijen voor een
ontmoeting. In 31% van de afgesloten
bemiddelingen maakten partijen een
schriftelijke overeenkomst, die aan het
gerechtelijk dossier werd toegevoegd.
Structureel werk 2021
Geautomatiseerde aanmelding vanuit
het parket
Met de invoering van de dienstnota eind
2019 heeft het parket van Antwerpen
een grote inspanning gedaan om
herstel en bemiddeling onder de
aandacht van de burger te brengen. In
2021 werd deze werkwijze verankerd
door de start van een langverwachte

Uit onze bevinding dat slachtoffers
en daders die elkaar niet kennen
toch erg betekenisvol kunnen
zijn in elkaars herstel, vloeide
een nieuwe methodiek voort,
nl. die van de niet-gerelateerde
bemiddelingen.

computerapplicatie,
waardoor
in
een aantal delictcodes via een
geautomatiseerd systeem informatie
vertrekt naar alle betrokken partijen.
Daarnaast kunnen magistraten, indien
ze het opportuun achten, zelf in de
applicatie aanvinken dat partijen een
infobrief over bemiddeling moeten
ontvangen. De opstart ging gepaard
met wat kinderziektes, maar intussen
werkt het systeem goed. Het effect
is duidelijk zichtbaar in de cijfers. Er
stroomden niet alleen meer dossiers
door, er werden ook veel meer burgers
geïnformeerd. Eind 2021 werden
de eerste stappen gezet om deze
computerapplicatie te implementeren
op het niveau van het politieparket.
Jongerenopvolgingskamer (JOK)
De JOK staat voor een ketengerichte
en multidisciplinaire aanpak die
jonge plegers (18-25j) van geweldsen vermogensdelicten de kans
geeft om aan hun onderliggende

problematiek te werken onder
toezicht van de rechtbank. Een
positief JOK-traject kan leiden tot
een gunstig vonnis wat de kans op
een positief toekomstperspectief
vergroot. Het afgelopen jaar gaf dit
samenwerkingsverband van justitie,
hulpverlening, politie en Moderator
vzw een duidelijke meerwaarde.
Door Moderator vzw als partner
te betrekken, trekt justitie in dit
project resoluut de kaart van een
herstelgerichte aanpak. In de eerste
projectperiode informeerde Moderator
vzw een behoorlijk aantal partijen over
de mogelijkheid om te bemiddelen met
de andere betrokken partij(en). Tot op
heden bleef het aantal effectieve
bemiddelingsprocessen vrij laag, wat
gezien de 10 maanden effectieve
looptijd van het project normaal is. Uit
de kenmerken van de JOK-procedure
en vanuit de doelgroep spruiten al wel
een aantal aandachtspunten voort,

die Moderator vzw in 2022 verder wil
onderzoeken om zo op creatieve wijze
te blijven inzetten op outreachend,
laagdrempelig maatwerk. Moderator
vzw wil eveneens verkennen of nietgerelateerde herstelgerichte dialogen
met deze doelgroep haalbaar zijn en
of een dialooggroep begeleid door
een bemiddelaar een meerwaarde zou
kunnen betekenen.
Project Samen
Het project Samen ging in Mechelen
(2020) en Turnhout (2021) van start.
Het poogt vooral een antwoord te
bieden op veel voorkomende lokale
criminaliteit,
zoals
vernielingen,
vechtpartijen,
diefstallen,
verkeersagressie,
smaad,
etc.
Moderator vzw is één van de partners
naast de politie, het justitiehuis,
het parket en de rechtbank. Binnen
het project wordt ernaar gestreefd
om Moderator vzw zoveel mogelijk
kenbaar te maken, enerzijds door de
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politie die een folder meegeeft aan de
betrokken partijen en anderzijds door
het parket die infobrieven verstuurt.
We hebben er niet altijd zicht op of
een dossier in het kader van Samen
bij ons terecht komt, maar we weten
wel dat er een aantal dossiers effectief
doorstroomden. In 2022 proberen we
hier een beter zicht op te krijgen.
Dialooggroepen Seksueel
Grensoverschrijdend gedrag
In april 2021 hielden we een
slotmoment
van
ons
project
Samenspraak, waar de dialooggroepen
Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag
deel van uitmaakten. De webinar werd
talrijk bijgewoond en we zijn trots op
een sprekende video over het project,
met getuigenissen van deelnemers
(slachtoffers, daders, context en
burgers), van begeleiders en van
de onderzoekster. Het eindrapport
is klaar, het onderzoeksrapport
laat nog even op zich wachten. De
groep van Mechelen werd door de
Corona-maatregelen na drie sessies
in het najaar 2020 opgeschort tot het
voorjaar 2021. In mei en juni vonden
de twee laatste sessies met deze
groep plaats. Dat de deelnemers na
zo’n lange onderbreking toch kozen
om dit traject samen rond te maken,
illustreert de grote betrokkenheid en
inzet naar elkaar toe.
In
oktober
2021
kwam
de
deelnemersgroep van Hoogstraten
opnieuw samen rond het thema ‘Waar
staat iedereen een jaar later?’. Iedereen
deed zijn uiterste best om erbij te zijn
en was ontroerd om elkaar terug te
zien. Ook in deze ene bijeenkomst
werden er stappen naar herstel gezet.
Alle deelnemers zijn vragende partij
om zo’n terugkommomenten te blijven
organiseren.
Nieuwe herstelgerichte methodieken
De methodiek van de dialooggroepen is
uiteraard een werkwijze die we verder
willen inzetten, vermits ze duidelijk
haar vruchten heeft afgeworpen. In
het kader van het JOK-project (zie
verder) en het project Jongeren en
Politie liggen hier alvast kansen.
Uit onze bevinding dat slachtoffers
en daders die elkaar niet kennen toch
erg betekenisvol kunnen zijn in elkaars
herstel, vloeide een nieuwe methodiek
voort, nl. die van de niet-gerelateerde
bemiddelingen. In het kader van het
project Vertel Herstel (2021-2025)
zoeken we uit hoe we slachtoffers

en daders, die geen of onvoldoende
herstel kunnen vinden in een
bemiddeling met hun rechtstreekse
dader of slachtoffer, één op één aan
elkaar kunnen linken. We deden het
voorbije jaar in onze provincie enkele
ervaringen op die alvast deugddoend
waren voor de betrokkenen (zie
getuigenis verderop in deze jaarkrant)
en die smaken naar meer.
Klare Taal
Onze stagiaire Anouk wees ons
in 2020 op het belang van klare
taal in onze briefwisseling. In haar
bachelorproef gaf ze ons een aantal
bruikbare tips mee, die we in 2021
in praktijk omzetten. We pasten een
aantal van onze brieven aan, zodat
ze voor laaggeletterden, kinderen en
jongeren of mensen met een andere
origine beter verstaanbaar zijn.
Een blik op 2022
In 2022 blijven we volop inzetten op
samenwerking met onze partners om
herstelrecht en bemiddeling nog meer
bekend en toegankelijk te maken bij
het brede publiek. We willen onze
samenwerking met het politieparket in
de drie afdelingen versterken zodat het
potentieel aan bemiddelingsdossiers in
verkeerszaken beter kan doorstromen.
We blijven actief betrokken bij
projecten die gestoeld zijn op
samenwerking tussen verschillende
partners binnen en rond justitie, zoals
het JOK-project in Antwerpen en
de aanvraag van het JOK-project in
Mechelen, maar ook bij het project
SAMEN in Mechelen en Turnhout.
Daarnaast start in 2022 in Antwerpen
een nieuw project “JONGEREN
EN POLITIE”, waarbij gestreefd
wordt naar een versterking van de
relatie tussen jongeren en politie
in
de
Politiezone
Antwerpen.
Door
middel
van
vormingen,
dialoogtrajecten, participatietrajecten
en netwerkopbouw wil men de
wederzijdse beeldvorming positief
beïnvloeden,
het
afgebrokkelde
vertrouwen
tussen
politie,
jeugdwerkers
en
jongeren
heropbouwen en de rechtspositie
van jongeren verduidelijken in hun
contacten met politie. Moderator vzw
heeft als taak om het concept van een
dialooggroep met jongeren en politie
te ontwikkelen en één effectieve
dialooggroep uit te voeren.
Station Antwerpen door Anton Mokeev via Pexels
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Bemidd el ings diens t
West-Vlaanderen
Overzicht 2021
De
bemiddelingsdienst
WestVlaanderen bestaat uit 2,8 FTE
bemiddelaars, ondersteund door een
0,5 FTE onthaalmedewerker voor de
cluster Oost- en West-Vlaanderen.
Eind maart 2021 hebben we echter
afscheid moeten nemen van onze
onthaalmedewerker; deze wordt in de
loop van 2022 wel terug vervangen.
Naast
het
organiseren
van
bemiddelingen, streven we ernaar
het herstelrechtelijke gedachtegoed
onder de aandacht te brengen bij de
lokale samenwerkingspartners. In dit
document geven we u een beknopt
overzicht van onze activiteiten in
2021 én een vooruitblik op 2022.
Bemiddeling in cijfers
In 2021 ontving onze dienst 293
nieuwe aanvragen; 207 aanvragen
konden effectief worden opgenomen.
In deze opgenomen aanvragen
had onze dienst contact met 191
slachtoffers en 195 daders, waarvan er
resp. 122 en 171 wilden bemiddelen.
Dit leidde tot 72 nieuwe effectief
opgestarte bemiddelingen. Aan deze
bemiddelingen namen 64 slachtoffers
en 55 daders deel.
Naar type feiten waarin werd
bemiddeld stellen we het volgende
vast: 40% persoonsdelicten, 25%
eigendomsdelicten, 18% zedenfeiten
en 10% verkeersongevallen.
Het
parket
blijft
de
samenwerkingspartner die het meest
het initiatief (met name, als eerste
partijen informeert over bemiddeling)
neemt tot bemiddeling (131 van
de 293 aanvragen). Dit gebeurt
grotendeels via een geautomatiseerd
systeem (i.t.t. andere initiatiefnemers,
die hun cliënten vaak gerichter
informeren). We verwachten dat
in 2022 het parket zelfs nog een
grotere initiatiefnemer zal worden,
gezien een nieuwe dienstnota het
systematisch informeren door het
parket structureler heeft vastgelegd.
De afdeling Kortrijk en de afdeling
Ieper (sinds najaar 2021) doen naast
het systematisch informeren ook aan
een opportuniteitsselectie.
Andere belangrijke initiatiefnemers
zijn justitieel welzijnswerk en PSD (25

keer), vooral in de afdeling Brugge.
Slachtofferhulp nam in een beperkt
aantal dossiers initiatief (13 keer), net
als justitieassistenten (10 keer). Soms
weten we niet specifiek wie partijen
als eerste informeerde, of zijn zij zelf
degene die volledig op eigen initiatief
bemiddeling opzochten. Dit gebeurt
vooral aan daderkant (69 daders t.o.v.
11 slachtoffers).
Als we kijken naar wie eerst contact
opneemt met de bemiddelingsdienst
(ongeacht de initiatiefnemer), dan is
dit voor de afdelingen Ieper, Kortrijk
en Veurne vrij gelijk verdeeld tussen
daders en slachtoffers (resp. 2517, 58-46 en 11-9). In de afdeling
Brugge is er wel een duidelijk verschil
merkbaar (94-33), wat grotendeels
verklaard wordt door het grote aantal
aanvragen in de strafuitvoering vanuit
het Penitentiair Centrum Brugge (nl.
42 van de 85 opgenomen aanvragen).
De maandelijkse zitdag in het PCB
heeft dus duidelijk succes.
In 2021 sloten we 90 effectieve
bemiddelingen af. In 25 bemiddelingen
kozen partijen ervoor om samen rond
de tafel te zitten voor een gezamenlijk
gesprek.
In
17
bemiddelingen
maakten partijen een schriftelijke
overeenkomst. Daarnaast werden
35 dossiers nog niet afgesloten, wat
betekent dat die bemiddelingen in
2022 zullen verder lopen. In 2021
werd door de bemiddelingsdienst
West-Vlaanderen dus bemiddeld in
125 effectieve bemiddelingsdossiers.
Terugblik 2021
Graag blikken we terug op een aantal
acties in 2021:
Samenspraak
In januari-februari 2021 vond de eerste
dialooggroep regio Brugge plaats.
Door de Corona-maatregelen werd
de groep meermaals uitgesteld, maar
eind 2020 werd de knoop doorgehad
om het gesprek digitaal met elkaar aan
te gaan. Gedurende vijf weken startten
drie nabestaanden, twee veroorzakers
en een burger hun computer op om het
gesprek met elkaar aan te gaan. Ook
digitaal was de verbondenheid tussen
alle deelnemers duidelijk voelbaar. De
groep werd begeleid door Ann Vanlulle
(Howest) & Jinmei Deriemaeker
(Moderator vzw). In oktober 2021
werd
een
Terugkommoment
georganiseerd waarbij alle deelnemers
elkaar eindelijk in het écht konden
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ontmoeten. We kunnen de ervaring
omschrijven als soms emotioneel,
maar bovenal verbonden.
Nieuwe dienstnota parket
Na de evaluatie van de dienstnota
in 2020 maakte het parket WestVlaanderen in 2021 werk om de
oude dienstnota te actualiseren.
Hierbij werd rekening gehouden
met bestaande praktijken in andere
gerechtelijke arrondissementen en
de mogelijkheden die het nieuwe
software-systeem van het parket
met zich meebracht. Op 8 oktober
2021 werd de gewijzigde dienstnota
verspreid.
De wijziging zorgt vooral voor
een
nog
meer
systematische
informatieverspreiding
over
bemiddeling
aan
partijen
in
gedagvaarde dossiers in bepaalde
kwalificaties. Eind 2021 zagen we de
eerste aanmeldingen op deze manier
binnenkomen; vanaf 2022 zou dit
systeem op volle kracht moeten
werken.
Onderzoeksrechters Kortrijk
Na
een
overleg
met
de
onderzoeksrechters
in
Kortrijk,
namen zij zich voor om actief door

Bem idd el ingsdienst
Limburg
Overzicht 2021
De
bemiddelingsdienst
Limburg
werkt met 2,5 FTE bemiddelaars
om het aanbod van slachtofferdaderbemiddeling uit te voeren en
bekend te maken. Met ons team
behoren we tot de cluster Vlaams –
Brabant – Brussel – Limburg.
Naast het dossierwerk stellen we
ons als doel om het herstelrechtelijke
gedachtegoed blijvend onder de
aandacht te brengen bij justitie en
hulpverlening in de provincie Limburg.
We doen dit in onze dagdagelijkse
contacten met samenwerkingspartners
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te verwijzen naar bemiddeling.
Telkens na hun dienstweek kunnen
ze nieuwe dossiers aanmelden bij de
bemiddelingsdienst. In 2021 werden
zo een 12-tal dossiers spontaan
aangemeld bij de bemiddelingsdienst
door de onderzoeksrechters.
Herstelavonden PLC Ruiselede
In 2021 werden in de halfopen
gevangenis van Ruiselede vier
herstelavonden voor gedetineerden
georganiseerd. Aan de hand van films
(Offline & The Railway Man), een
komische sitcom (My Name is Earl)
en een slachtoffergetuigenis, ging
een groep gedetineerden met elkaar
het gesprek aan over slachtoffers
en herstel. Met een opkomst van 18
gedetineerden (dat is bijna één derde
van de gevangenispopulatie) was
de slachtoffergetuigenis hierbij het
grootste succes.
Een blik op 2022
In 2022 willen we zorgen voor
continuïteit: zo blijven we ons
bv.
engageren
voor
Rondom
Prison, organiseren we ons op
het verruimde aanbod vanuit het
parket, trachten we ons netwerk
van
samenwerkingspartners
te

en doorverwijzers, maar ook door
deel te nemen aan overlegfora. In dit
bondige overzicht geven we u een blik
op onze activiteiten in 2021 en kijken
we vooruit naar 2022.
Bemiddeling in cijfers
In 2021 had onze dienst contact
met 175 slachtoffers en 202
daders die wilden bemiddelen. Dit
leidde tot 133 effectief opgestarte
bemiddelingsdossiers.
Aan
deze
bemiddelingen namen 111 slachtoffers
en 104 daders deel. Het verschil
tussen het aantal mensen die wilden
bemiddelen en effectief bemiddelden
is te wijten aan verschillende redenen
(bv. de andere partij wenst niet te
bemiddelen of één van de partijen is
niet meer bereikbaar of haakt af,…).
Het initiatief tot bemiddeling werd
door veel verschillende partners
genomen. In Limburg blijft het parket
de grootste initiatiefnemer, met
name sectie Jeugd en Gezin, sectie

onderhouden (ook door ons Forum
terug te organiseren) en vergroten,
etc.
Een tweetal concrete voorbeelden:
Blijvend inzetten op gevangenissen
Onze
aanwezigheid
in
de
gevangenissen heeft de afgelopen
jaren geloond (PC Brugge telde in
2021 bv. de meeste opgenomen
aanvragen van alle gevangenissen in
Vlaanderen). In 2022 willen we hier
dan ook blijvend in investeren. De
filmavonden worden bv. uitgebreid
naar het PC Brugge. Daarnaast wordt
in 2022 het detentiehuis in Kortrijk
geopend, waar we van bij de opstart
ons aanbod bekend maken.
Zorgcentrum seksueel geweld
In 2022 gaat in West-Vlaanderen het
zorgcentrum voor slachtoffers van
seksueel geweld van start. Gezien
de positieve samenwerking die er
bestaat in andere regio’s (zorgcentrum
in Gent), vinden we het belangrijk om
connectie te maken met deze dienst
en ons aanbod aan he bekend te
maken.

M en politieparket voor dodelijke
verkeersongevallen.
Daarnaast
ontvingen we aanvragen via het
justitiehuis, slachtofferhulp of hulp –
en dienstverlening in de gevangenis
van Hasselt. In enkele dossiers lag het
initiatief bij een van de partijen zelf,
zonder doorverwijzing.
In vergelijking met 2020 hebben we een
gelijkaardig aantal doorverwijzingen
ontvangen.
We sloten 136 bemiddelingen af. In
45 bemiddelingen zaten partijen rond
de tafel voor een gezamenlijk gesprek.
In 30 bemiddelingen werd een
overeenkomst afgesloten. Daarnaast
zijn er 31 dossiers die nog verdere
opvolging nodig hebben en werden
meegenomen naar 2022.
Structureel werk
Naast de vele contacten ikv
dossierwerk
met
allerhande
samenwerkingspartners was er ook

verblijven. Zij ondertekenen een
engagementsverklaring om geen
drugs te gebruiken en conflicten te
vermijden. Vanaf 2022 zal er ook
worden gestart met eenzelfde sectie
voor langgestraften.
We hebben onze aanwezigheid en dus
ook zichtbaarheid in de gevangenis
vergroot o.a. door gesprekken te doen
op de secties zelf. De meerwaarde
van deelname aan het overleg en de
verhoogde aanwezigheid was meteen
voelbaar: we kwamen veel meer
dan vroeger in contact met de hulp
– en dienstverlening en penitentiair
personeel op de werkvloer. Dit komt
de samenwerking langs beide zijden
zeker ten goede en is ook in het
voordeel van het cliëntwerk.
Project ‘Samenspraak’ – in groep op
zoek naar herstel –
Het project Samenspraak werd
beëindigd in 2021 met een webinar
waarin we deelnemers, begeleiders en
onderzoekers aan het woord hebben
gelaten over hun ervaringen (webinar
nog steeds te herbekijken via onze
website).

structureel overleg.
Rekening houdend met de geldende
coronamaatregelen ging alle overleg –
meestal – online door.
Het voordeel hiervan is dat het overleg
tenminste kon plaatsvinden, maar we
hopen toch voor het komende jaar
dat we elkaar terug fysiek kunnen
ontmoeten zonder beperkingen.
•

•

•
•

Overleg parket Limburg: verdere
afstemming met sectie M ivm
burendossiers,
uitwisseling
tussen sectie M, Moderator en
vrederechter ivm bemiddeling
CAW Limburg: intervisie ‘over de
grenzen heen’ en debatlunches
met de forensische diensten
CAW, deelname Moderator aan
cursus ‘Slachtoffer in Beeld’ over
thema herstel.
Welzijnsteams afdeling Hasselt
en Tongeren (en gezamenlijk
welzijnsteam)
Opleidingen PLOT: opleiding

slachtofferbejegening
en
terugkomdag lange opleiding
slachtofferbejegening
Stuurgroep forensische doelgroep
provincie Limburg
Katarsis
drughulpverlening:
overleg mbt groepsgesprekken
thema herstel
Wissel – leren forensische
partners: waar het mogelijk was,
werd er voorzichtig gestart met
het wissel – leren. We zijn hoopvol
dat dit in 2022 eindelijk echt kan
doorgaan. De nodige afspraken
zijn alvast gemaakt.

Een blik op 2022
Case load: automatisch informeren in
ernstige misdrijven
Eind december werden tussen
Moderator en
parket
Limburg
afspraken
gemaakt
over
het
automatisch informeren van de
partijen in te dagvaarden dossiers.
Vanaf januari 2022 zullen er
automatisch infobrieven vertrekken
naar verdachte en slachtoffer. Er
was reeds een automatisch aanbod
in de dodelijke verkeersongevallen,
6 à 8 weken na het ongeval. Het
automatisch aanbod zal vertrekken
op het moment dat beslist wordt tot
dagvaarden.
Daarnaast
blijft
het
voor
het
parket
mogelijk
om
te
verwijzen naar bemiddeling via
opportuniteitsoverweging. Dit kan
zowel in te seponeren dossiers als in
de andere codes van te dagvaarden
dossiers.

Gevangenis Hasselt
Begin
2021
werd
Moderator
uitgenodigd om vast deel te nemen
aan het beleidsteam en het groot
coördinatieteam. Vanuit het thema
‘herstel’ zijn we ook betrokken
bij de opstart en opvolging van
een ‘veilige, conflictvrije’ sectie,
waar
voornamelijk
beklaagden

Focus op ontmoeting
Hoeft het gezegd dat we voor 2022
hopen en verwachten dat we elkaar
terug kunnen ontmoeten?
Zowel in het aanbod van bemiddeling,
in overleg met samenwerkingspartners
als binnen Moderator hopen we de
digitale kloof te kunnen dichten en
zetten we volop in op ontmoeting.

•
•
•
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Afsluiting

STEUN
MODERATOR
Door bijvoorbeeld een
duwtje in onze rug...

financieel

Om ons innovatieve werk rond
herstelrecht ook in budgettair krappere
tijden zo goed mogelijk te kunnen blijven
doen, zijn we op zoek naar steuntjes in
onze rug!

Daarnaast kan je Moderator ook
steunen door via Trooper je online
aankopen te doen en Moderator
vzw als begunstigde te kiezen. Voor
heel wat van je online aankopen,
kan je, zonder dat het jou iets kost,
gemiddeld 5% van je aankoopbedrag
aan Moderator schenken.
Je favoriete vereniging een financieel
duwtje in de rug geven via Trooper
kon in het verleden enkel voor
online aankopen, vaak bij grotere
internationale bedrijven.
Nu kan je er echter ook voor kiezen
om de cashbacks die je via KBC Deals
opstrijkt, te doneren aan je favoriete
vereniging. Bij KBC Deals krijg je
ook cashbacks bij heel wat lokale en
nationale handelaars.
En dat vinden wij natuurlijk een goed
idee! Je steunt de lokale handel en je
steunt ook ons als vereniging.
Twee vliegen in 1 klap!

Op de hoogte blijven van de
werking van Moderator vzw?
Volg ons dan op onze sociale
media kanalen of schrijf je in op
onze nieuwsflash via:
moderator.be/contact

* Oplossing collage p31:
Modder en een rolator vormen samen MODERATOR | Een dia op de neus van Pinokkio
geeft DIALOOG | De emmer met een powerknop op wordt EMPOWER | Vrouwe Justitia
op een werf, dan gaan we aan de slag met HERSTELRECHT | De kracht van een vrouw,
gecombineerd met pluimpjes geeft VEERKRACHT | Wanneer James Bond door zijn
verrekijker een bank ziet verschijnen, denken we aan VERBINDING | Hulahoop min Hula
geeft HOOP | en tot slot een insider: je herkent het achterwerk van een zebra, die we
terugvinden op de cover van het boek ‘Van zondebok naar zebra: DEEP DEMOCRACY:
een nieuwe kijk op besluitvorming en conflicthantering.

Mocht u ons graag met een gift willen
steunen, dan mag u die overschrijven
op ons rekeningnummer: BE40 7360
0010 6663 (KBC). Elke gift vanaf 40
euro per jaar is fiscaal aftrekbaar voor
45 %. Je steunt dus een goed doel en
krijgt daarvoor een extra steuntje van
de overheid. Je ontvangt automatisch
een fiscaal attest dat je toevoegt aan je
belastingaangifte. Je kan kiezen tussen
een eenmalige gift of een doorlopende
opdracht (neem voor dit laatste even
contact op met ons secretariaat).

Onze pagina en achtergrondinfo
vind je hier: www.trooper.be/nl/
trooperverenigingen/moderatorvzw

Deze publicatie kwam tot stand
met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.
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