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Overzicht 2020 
De bemiddelingsdienst Antwerpen werkt met 5.8 FTE bemiddelaars en een 0, 60 FTE onthaalmedewerker om het 

aanbod van slachtoffer-daderbemiddeling bekend te maken en uit te voeren. Daarnaast streven we ernaar het 

herstelrechtelijke 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 2020 én een vooruitblik op 2021. 

2020 was voor ons allen een heel speciaal jaar. Wij zijn trots dat – ondanks de uitdaging die Corona met zich 

meebracht – onze dienst toch nog een uitstekend jaarresultaat kan voorstellen, mede dankzij de inspanningen van 

onze verwijzers en samenwerkingspartners.  

 

Bemiddeling in cijfers  
 

In 2020 had onze dienst contact met 625 slachtoffers en 

659 daders. Dit leidde tot 311 effectief opgestarte 

bemiddelings-dossiers. Aan deze bemiddelingen namen 

294 slachtoffers en 242 daders deel. 

 

Het verschil tussen het aantal mensen die contact 

opnemen en eventueel interesse tonen en effectief 

bemiddelden is te wijten aan verschillende redenen (oa de 

andere partij wenst (nog) niet te bemiddelen of een van de 

partijen is niet meer bereikbaar of haakt af, …) 

 

De top 3 van initiatiefnemers blijft al enkele jaren ongewijzigd. We 

noteren een stijging in het aantal aanvragen die komen vanuit het 

parket en een daling in het aantal aanvragen via daderhulpverlening. 

Opvallend is dat ook 14.1% van de aanvragen rechtstreeks van één 

van beide partijen komt.  

 

In 2020 sloten we 368 bemiddelingen af. In 22% kozen partijen 

voor een ontmoeting. In 26% van de afgesloten bemiddelingen 

maakten partijen een schriftelijke overeenkomst, die aan het 

gerechtelijk dossier werd toegevoegd.   

 

 
 

Structureel werk 

Dienstnota aanmelding herstelbemiddeling parket  
Met de invoering van de dienstnota eind 2019 heeft het parket  een inspanning gedaan om herstel en bemiddeling 

onder de aandacht van de parketmagistraten te brengen. De nota voorziet dat de administratie volgens een aantal 

criteria informatiebrieven verstuurt aan slachtoffers en daders. Magistraten worden eveneens in andere dossiers 

aangemoedigd om, indien opportuun geacht, te informeren over  herstelbemiddeling. Het effect is duidelijk zichtbaar 
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in de cijfers. Waar we een daling hadden verwacht ten gevolge van corona, zien we in de fase van 

opsporingsonderzoek een stijging van de aanvragen vanuit parket.  

 

Verkeer  
In Mechelen versterkte de dienstnota ook de goede afspraken met het politieparket. Daar zagen we een continue 
goede instroom van dossiers, mede dankzij de volgehouden inspanningen van de administratieve diensten. De nood 
aan communicatie van partijen in deze dossiers, stimuleert Moderator nog meer te investeren in de partners die op 
het terrein van verkeersongevallen werken, opdat meer mensen geïnformeerd worden over bemiddeling.  
 

Dialooggroepen Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag  
In 2020 hebben we het draaiboek gebruiksklaar gemaakt en maakten we het nieuwe aanbod bekend via de website 

van Moderator en via onze partnerorganisaties. De vaststelling dat we meer kandidaten vonden dan dat we plaats 

konden geven, werkte enthousiasmerend. Ons doel van 2019 hebben we gehaald: de intakes resulteerden in 2 

dialooggroepen, één in de gevangenis van Hoogstraten en één in Mechelen, met telkens 8 deelnemers (een mix van 

slachtoffers, daders, contextfiguren en burgers)  en 2 begeleiders. De groepsbegeleiding werd opgenomen door een 

bemiddelaar en een professional van een andere organisatie zodat ook in de begeleiding minstens 2 perspectieven 

vervat zaten. De volledige beschrijving van dit project evenals het draaiboek zal in 2021 afgewerkt zijn. Eén conclusie 

willen we alvast delen: mensen die kiezen voor deelname aan deze dialooggroepen spreken over dit aanbod als een 

echte  toegevoegde waarde: de mogelijkheid persoonlijke ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag te 

delen met verschillende doorleefde perspectieven (slachtoffer, dader, context, burger) biedt iets nieuws wat ze 

eerder niet vonden in de bestaande hulpverlening. 

 

Jongerenopvolgingskamer 

Ons streefdoel om te werken aan een meer communicatieve en participatieve justitie krijgt concreet vorm in dit 

project, zowel in samenwerkingsverband als op dossierniveau. De voorzitter van de rechtbank van Antwerpen 

nodigde Moderator vzw uit om mee de werkwijze voor de Jongerenopvolgingskamer uit te werken, samen met de 

procureur des Konings, het Justitiehuis en andere hulpverleningsorganisaties van CAW Antwerpen en de stad. Voor 

18-25 jarigen die geweldsmisdrijven plegen, wil men begeleiding afgestemd op de onderliggende problematiek naar 

voor schuiven in de strafrechtelijke procedure. De bestraffing wordt dus als stok achter de deur gebruikt, maar niet 

meteen ingezet. De rol van Moderator bestaat erin het slachtoffer en de dader actief bij de  procedure te betrekken 

door herstel – en bemiddelingsmogelijkheden van bij het begin actief te verkennen met beide betrokken partijen. 

We zullen in het kader van dit project ook verkennen wat de mogelijkheden zijn van dialoog tussen slachtoffer en 

dader van gelijkaardige feiten doch niet door eenzelfde misdrijf verbonden.  

Het is mooi om de evolutie te zien van Moderator als vreemde eend bij justitie tot gesprekspartner die van bij het 

begin van een project betrokken wordt om samen te zoeken naar een win-win situatie voor zowel slachtoffer als 

dader.  

 

Strafuitvoering 
De kennismaking met het FPC van Antwerpen in 2019 leidde tot meer aanvragen van geïnterneerden en deze riepen 

meteen vragen op over hoe we het recht op informatie over bemiddeling kunnen stroomlijnen met de zorg voor 

slachtoffers en de noodzaak/wens van contactverbod. We hebben het voorbije jaar geïnvesteerd in besprekingen 

met magistraten van de KBM om een oplossing te zoeken voor het spanningsveld dat hier ontstaat.  We zullen hier 

volgend jaar mee doorgaan, op zoek naar een goed werkbaar compromis.  

 

De gevangenissen in de Kempen blijven sterk vertegenwoordigd als verwijzer naar bemiddeling : 40% van de 

aanvragen uit de gevangenis voor heel Vlaanderen en 65% van alle dossiers Herstelfonds komen uit regio 

Antwerpen.  Het spreekt voor zich dat dit het gevolg is van een sterke aanwezigheid van bemiddelaars in de 

gevangenissen en een goede samenwerking met de partners in de gevangenis. 

 

In 2020 blikken we terug op een geslaagde ervaring in een eerste dossier Herstelfonds binnen het transitiehuis van 

Mechelen. We geloven dat ook hier meer potentieel aanwezig is. In 2021 verkennen we of we ons aanbod meer op 

maat kenbaar kunnen maken. 
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Een blik op 2021  
In 2021 blijven we volop inzetten op samenwerking met onze partners om herstelrecht en bemiddeling nog meer 
bekend te maken bij het brede publiek. We zijn actief betrokken bij projecten die gestoeld zijn op samenwerking 
tussen verschillende partners binnen en rond justitie, zoals de Jongerenopvolgingskamer in Antwerpen en het  
project SAMEN in Mechelen.  
 
Daarnaast willen we ook bemiddelingspotentieel op andere terreinen aanboren door pro-actief de samenwerking te 
intensifiëren met het Arbeidsauditoraat oa. in dossiers van dodelijke arbeidsongevallen.  
De positieve instroom bij het politieparket van Mechelen inspireert ons om ook in de afdelingen Antwerpen en 
Turnhout het potentieel aan bemiddeling in verkeerszaken opnieuw in de kijker te zetten. 
 
Intern willen we vooral werk blijven maken van een warm en laagdrempelig onthaal, met bijzondere aandacht voor 
de meest kwetsbare groepen. De bachelorproef van onze stagiaire Sociaal Werk, Anouk, met als titel “Is het 
taalgebruik bij herstelbemiddeling laagdrempelig genoeg voor de doelgroep van anderstaligen? “ inspireert ons om 
onze informatiekanalen toegankelijker te maken voor anderstaligen. 
 

Contactgegevens 
 

Afdeling Mechelen-Antwerpen     Afdeling Turnhout 

Alfred Coolsstraat 2      Stationstraat 60 

2020 Antwerpen       2300 Turnhout 

03/236.90.55       014/42.99.68 
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Overzicht 2020 

Inleiding 
De bemiddelingsdienst Limburg werkt met 2,5  FTE bemiddelaars om het aanbod van slachtoffer-daderbemiddeling 

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 en doorverwijzers, maar ook door deel te nemen aan overlegfora. In dit bondige document 

geven we u een overzicht van onze activiteiten in 2020 en blikken we vooruit naar 2021. 

 

Bemiddeling in cijfers 
In 2020 had onze dienst contact met 172 slachtoffers en 181 daders die wilden bemiddelen. Dit leidde tot 138 

effectief opgestarte bemiddelingsdossiers. Aan deze bemiddelingen namen 118 slachtoffers en 102 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 M en politieparket voor dodelijke verkeersongevallen. 

Daarnaast ontvingen we aanvragen via het justitiehuis 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 2019 hebben we 49 doorverwijzingen minder ontvangen. 

 

We sloten 127 bemiddelingen af. In 44 bemiddelingen zaten partijen rond tafel voor een gezamenlijk gesprek. In 30 

bemiddelingen werd een overeenkomst afgesloten. Daarnaast zijn er 23 dossiers die nog verdere opvolging nodig 

hebben en werden meegenomen naar 2021. 

 

 

 

 

Structureel werk 
Het structurele overleg sinds maart werd erg beperkt en verliep op een uitzondering na steeds digitaal.  

- Overleg sectie M ivm burenconflicten 

- Intervisie ‘over de grenzen heen’ en debatlunches met de forensische diensten CAW 

- Welzijnsteams afdeling Hasselt en Tongeren 

- Stuurgroep forensische doelgroep 

Er was ook overleg dat helaas niet heeft plaatsgevonden.  

 

Alle voorbereidingen werden getroffen om te gaan wissel – leren tussen heel wat diensten werkzaam in het 

forensische werkveld. Ook hier gooide corona roet in het eten. Uitstel is echter geen afstel, dus we hebben goede 

hoop om dit in het voorjaar alsnog te laten doorgaan. Collega’s van andere diensten komen een bemiddeling mee 

volgen, wij gaan op onze beurt mogen proeven van hoe collega’s met hun cliënteel omgaan. Doel is elkaars werking 
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beter leren kennen, ook de mensen achter de werking, om zo te komen tot een betere samenwerking. 

 

We gaven opnieuw infosessies over herstelgericht werken en bemiddeling in de opleiding slachtofferbejegening en 

de vorming aan burgerpersoneel van de politie ‘ de politie als slachtoffer’, de groepsvorming ‘Slachtoffer in Beeld’ 

van CAW Limburg.  

 

Project ‘Samenspraak’ – in groep op zoek naar herstel – 
Samen met onze collega’s van Vlaams – Brabant/Brussel stonden we voor de uitdaging om een herstelgerichte 

dialoog tot stand te brengen tussen slachtoffers, daders, burgers, betrokkenen bij feiten van terreur/radicalisme. 

Het was een hobbelig en vaak moeilijk parcours, maar we zijn erin geslaagd om één volledige dag mensen samen te 

brengen: twee gedetineerden veroordeeld voor terreurmisdrijven, een moeder van een Syriëstrijder, een 

nabestaande van een slachtoffer overleden bij de aanslag in Zaventem, een student rechten en een tweede burger 

die zich wenste te engageren om deel te nemen. De dag werd begeleid door twee bemiddelaars.  

We kozen bewust voor één dag van ontmoeting, waarbij we de verhalen van alle deelnemers centraal hebben 

gesteld. Omwille van de vertrouwelijkheid kan over de deelnemers en de inhoud niets worden gedeeld. Maar de 

reacties achteraf waren unaniem positief, in die mate dat alle deelnemers graag een vervolg zouden willen.  

 

Een blik op 2021 

Case load: op zoek naar een beter evenwicht in aard van de dossiers 
Zoals de cijfers hierboven aantonen, hadden we minder opgenomen aanvragen dan de laatste jaren. Mogelijk speelt 

ook hier de coronacrisis een rol, hadden cliënten andere zaken aan hun hoofd dan een bemiddeling ivm een misdrijf. 

Anderzijds kan de aard/ernst van de feiten hier een rol in spelen. De verwijzingen van het parket bestaan voor meer 

dan 90% uit te seponeren dossiers. Het merendeel van deze dossiers bevinden zich in de relationele sfeer: conflicten 

tussen buren, kennissen, familie, partners en ex – partners. De klacht of het strafrechtelijke aspect is ondergeschikt 

aan het (vaak voortdurende) conflict tussen de partijen. We stellen vast dat mensen wel nood hebben om hun verhaal 

te vertellen, maar dat de bereidheid om te bemiddelen – het conflict bespreekbaar maken naar elkaar - erg laag is. 

Moderator heeft een jarenlange expertise opgebouwd om ook in ernstige misdrijven te bemiddelen. We stellen vast 

dat deze dossiers via het parket nog zelden worden aangemeld. Deze dossiers vinden onvoldoende hun weg, al 

worden ze soms aangemeld via samenwerkingspartners of andere verwijzers.  

We willen graag in samenspraak met het parket komen tot een betere doorverwijzing van ernstige misdrijven. 

 

Ontwikkelingen justitie – welzijn: op zoek naar aansluiting en inspraak 
We zien naast en rond ons tal van nieuwe ontwikkelingen gebeuren, waarmee onze samenwerkingspartners aan de 

slag gaan: het Vlaams actieplan ter bestrijding van seksueel geweld, het Vlaams strategisch plan hulp – en 

dienstverlening aan gedetineerden, het Family Justice Center, het parket dat hervormt en nieuwe uitdagingen 

aangaat, enz. Deze ontwikkelingen in het veld justitie – welzijn in de provincie Limburg hebben betrekking op onze 

doelgroep en het thema van herstelrecht. We mogen hier de boot niet missen. Het is een uitdaging om meer 

aansluiting te vinden en inbreng te kunnen hebben op de inhoud. We zijn er van overtuigd dat we hier over moeten 

kunnen meepraten en niet aan de zijlijn moeten blijven staan. 

 

Contactgegevens 
Afdeling Hasselt     Afdeling Tongeren 

Rozenstraat 28      Kielenstraat 24 bus 2 

3500 Hasselt      3700 Tongeren 

T 011/43 49 20      T 012/25 09 77 

Dirk Roussard      Mariet Cuppens 

Cleo Custers 

bemiddelingsdienst.limburg@moderator.be  www.moderator.be 

 

 

mailto:bemiddelingsdienst.limburg@moderator.be
http://www.moderator.be/
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Overzicht 2020 
De bemiddelingsdienst Oost-Vlaanderen werkt met 5 FTE bemiddelaars en 0,5 FTE onthaalmedewerker om het 

aanbod van slachtoffer-daderbemiddeling bekend te maken en uit te voeren. Daarnaast streven we ernaar het 

herstelrechtelijke gedachtegoed onder de aandacht te brengen bij justitie en hulpverlening in de provincie Oost-

Vlaanderen en dit door onder andere deel te nemen aan overlegfora. In dit document geven we u een beknopt 

overzicht van onze activiteiten in 2020 én een vooruitblik op 2021. 

 
 

Bemiddeling in cijfers 
In 2020 had onze dienst contact met 208 slachtoffers en 211 daders, die wilden 

bemiddelen.  Dit leidde tot 156 effectief opgestarte bemiddelingsdossiers. Aan 

deze bemiddelingen namen 145 slachtoffers en 105 daders deel. In al deze cijfers 

doen we het beter dan in 2019. 

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 2020 hadden we de grootste toestroom 

van aanvragen vanuit het parket Oost-

Vlaanderen (165). Ook dit jaar hebben de 

partijen zelf vaak het initiatief genomen om 

ons te contacteren, zowel langs daderzijde 

(85) als langs slachtofferzijde (37). Deze 

aanmeldingen komen het merendeel vanuit de Oost-Vlaamse gevangenissen; via onze website; nadat men informatie 

vanuit hulpverlening ontving; na vermelding van bemiddeling op dagvaardingsbrieven.  

Het stemt ons erg tevreden dat we de hulpverlening opnieuw mogen verwelkomen in onze top 3. Vanuit daderhulp 

en slachtofferhulp ontvingen we dit jaar 49 aanvragen. Wanneer we een blik werpen op de andere Vlaamse regio’s, 

mag vooral slachtofferhulp CAW Oost-Vlaanderen verdiend met de pluimen gaan lopen! 

 

 

 

In 2020 sloten we 154 bemiddelingen af. In 46 bemiddelingen kozen partijen ervoor om samen rond de tafel te 

zitten voor een gezamenlijk gesprek. In 21 bemiddelingen maakten partijen een schriftelijke overeenkomst. 

Daarnaast werden 81 dossiers niet afgesloten, wat betekent dat die bemiddelingen in 2021 verder lopen.   

 

Structureel werk 
Waren we in 2019 nog in blijde verwachting van de heropstart van slachtoffer-daderbemiddeling in de fase van het 

opsporingsonderzoek, dan wierp dit in 2020 alvast de eerste vruchten af. De uitrol van een lineair aanbod kon van 

start gaan. Covid-19 en een aantal technische situaties strooiden nog wat roet in het eten, maar niets belette om de 

samenwerking met het parket constructief te laten verlopen. Duurzaam overleg en open gesprek resulteerden erin 
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dat heel wat betrokkenen bij dagvaardingswaardige dossiers het aanbod van slachtoffer-daderbemiddeling 

ontvingen. Een mooie  verwezenlijking van gezamenlijke inspanningen met het Oost-Vlaamse parket.  

Ook het project Samenspraak kende in 2020 een vervolg. Er kon een tweede dialooggroep georganiseerd worden 

in Oost-Vlaanderen, mede dankzij de steun van vele samenwerkingspartners. 

Dat 2020 geen jaar was om ‘de gewone werking’ verder te zetten, hoeft niet gezegd. Een land in (semi)lockdown 

brengt ook in lokale samenwerkingen heel wat uitdagingen met zich mee. Gelukkig vonden de bemiddelaars en 

samenwerkingspartners elkaar online (en bouwden technische vaardigheden op). We organiseerden een online 

stuurgroep waarin auteur Peter Vermeersch voor een verbindende factor zorgde, namen deel aan voorbereidende 

beleidsteams met oog op het strategisch plan hulp- en dienstverlening (2021-2025) in de Oost-Vlaamse 

gevangenissen en sloten aan bij teamvergaderingen van de hulpverlening. We zagen elkaar meer in 2D dan in real 

life, maar bleven samen en op maat van elke situatie werken aan ontmoeting, verbinding en herstelrecht. 

 

Een blik op 2021 
Vanuit Oost-Vlaanderen blijven we actief inzetten op de continuering van een lokaal toegankelijk 

bemiddelingsaanbod voor alle burgers. De verdere uitrol van het lineair aanbod van het parket zal hierin van direct 

belang zijn, net als onze contacten met de verschillende samenwerkende hulpverlening binnen zowel slachtoffer- als 

dadercontext. We engageren ons om acties mee vorm te geven en uit te werken in kader van het strategisch plan 

hulp- en dienstverlening in de verschillende Oost-Vlaamse gevangenissen. We blijven onze toolbox als bemiddelaar 

uitbreiden en verdiepen, opdat we cliënten maximaal kunnen ondersteunen in het aangaan van (in)directe 

communicatie.  

We werken mee aan het Europese Re-Justice project, een samenwerking tussen o.a. Griekse, Italiaanse, Spaanse 

en Belgische universiteiten, het Europees Forum voor Herstelrecht (EFRJ), de nationale scholen voor magistraten en 

Moderator. We zijn actief betrokken bij het uitwerken van een 30u durend lespakket voor rechters en magistraten 

rond herstelrecht. Dit doen we onder meer door onze praktijk in beeld te brengen vanaf het onthaal tot en met de 

eindfase van een bemiddeling/peacemaking circle/dialooggroep/…  

 

Contactgegevens 
Afdeling Gent/Oudenaarde 

Eedverbondkaai 285 

9000 Gent 

Tel. 09/220 88 40 

Bemiddelingsdienst.gent@moderator.be 

Bemiddelingsdienst.oudenaarde@moderator.be  

 

Evelyn Goeman 

Annemie Gaethofs 

Lien Soetewey 

Lien De Clercq 

Iris De Coen 

 
 

Afdeling Dendermonde 

Onze Lieve Vrouw Kerkplein 30 

9200 Dendermonde 

Tel. 052 / 21 83 78 

Bemiddelingsdienst.dendermonde@moderator.be  

 

Joke De Clercq 

Lien De Clercq 

Dorien Van den Broeck 

Iris De Coen 

www.moderator.be 

Een uitdagend 2020 geeft ongetwijfeld een nieuwe dimensie aan 2021. Laten we er samen invulling aan geven.  

Want praten helpt, ook na een misdrijf.  

mailto:Bemiddelingsdienst.gent@moderator.be
mailto:Bemiddelingsdienst.oudenaarde@moderator.be
mailto:Bemiddelingsdienst.dendermonde@moderator.be
http://www.moderator.be/
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Overzicht 2020 
Elk jaar geven we u in dit document een beknopt overzicht van de activiteiten uit het afgelopen jaar en een 

vooruitblik op het komende jaar. Het is duidelijk dat we ons begin vorig jaar niet konden voortellen wat er ons te 

wachten stond met Covid-19. Gedurende de lockdown in het voorjaar konden we geen bureelgesprekken meer doen 

en kwamen we de gevangenissen niet in. Onze bemiddelingsdossiers namen zienderogen af. Telewerken werd de 

norm en we probeerden nieuwe werkvormen uit, zoals digitale gesprekken en wandelgesprekken. We verwachtten 

ons aan een serieuze daling in onze cijfers in vergelijking met het jaar voordien, maar uiteindelijk blijkt dit al bij al nog 

mee te vallen. Onze bemiddelingsdienst werkt momenteel met 3,3 FTE bemiddelaars. Eind december liep het 

contract van onze halftijdse onthaalmedewerker op z’n eind. De bemiddelaars nemen nu zowel het onthaal, als 

dossierwerk en structureel werk op zich.  

 

Bemiddeling in cijfers 
In 2020 had onze dienst contact met 205 slachtoffers en 210 daders die 

wilden bemiddelen. Dit leidde tot 128 effectief opgestarte 

bemiddelingsdossiers. Aan deze bemiddelingen namen 108 slachtoffers en 

100 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 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 2020 sloten we 139 bemiddelingen af. In 47 hiervan kozen partijen ervoor om elkaar te ontmoeten in een 

gezamenlijk gesprek. In 32 bemiddelingen besloten partijen samen een schriftelijke overeenkomst op te maken.  

 

 

Structureel werk 
Het is een open deur om te melden dat het structureel werk in 2020 op een lager pitje heeft gedraaid. Ons 

ééngemaakt team is echter wel overeind gebleven en draait op volle kracht en verbinding.  

 

Dankzij onze structurele samenwerking met de parketten is de instroom in Leuven via het automatisch aanbod goed 

blijven doorlopen. In Halle-Vilvoorde is -desondanks corona- de opstart van het automatisch aanbod toch gelukt. 

Het automatisch aanbod in Brussel werd even on hold gezet tijdens de eerste lockdown, maar werd in de zomer 

terug opgestart. De Brusselse dossiers die bij ons terecht komen zijn meestal dossiers waarbij er zowel Franstalige 

(of anderstalige) als Nederlandstalige partijen betrokken zijn. In dat geval doen we beroep op onze collega’s van 

Médiante Brussel, waarmee we een goede samenwerking hebben opgebouwd, in kader van co-bemiddelingen.  

Vorig jaar maakten we melding van het belang van onze aanwezigheid in de beide beleidsteams van de Leuvense 

gevangenissen. Zowel in de gevangenis Leuven Hulp als in de gevangenis van Leuven Centraal hebben we 

deelgenomen aan het traject rond herstelgericht werken vanuit het concept van de Herstelpiramide onder leiding 
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van Johan Deklerck. Op deze manier krijgt herstel een belangrijke plek in de lokale actieplannen. Het traject rond de 

herstelpiramide geeft hier handvaten voor.  

 

In 2020 zijn er in de beide gevangenissen nieuwe voorstellingsrondes van onze werking geweest voor de 

trajectbegeleiders en de PSD-medewerkers. Dit omdat zij voor ons belangrijke doorverwijzingspartners zijn en 

blijven.  

 

We werden uitgenodigd op de terugkomdag van Unia, samen met de referentiemagistraten en de 

referentieambtenaren voor racisme van de lokale politiezones in Vlaams-Brabant, waar Moderator en OCAD hun 

werking mochten voorstellen. Er was veel interesse. Men kent ons nu een beetje beter, maar voor zover we dit 

kunnen nagaan, leverde dit niet meteen dossiers op. 

 

Tot slot werd onze deelname aan het project Leuven Restorative City in 2020 ook voortgezet. Dit platform rond 

diverse Leuvense organisaties hebben hun beste beentje voorgezet om Leuven als herstelgerichte stad meer op de 

kaart te zetten. Via het project ‘Bridges’ van de Stad Leuven mochten we deelnemen aan een webinar over 

polarisatie, gegeven door Tim Chapman. We legden een parcours af met Monika Meysmans rond het oprichten van 

een duurzame organisatie. Bovendien werd er via dit platform een vraag voor vorming aan de stadswachten 

opgenomen en gegeven. Momenteel lopen de gesprekken met de stad Leuven om dit project LRC in de vorm van de 

nodige subsidies voort te kunnen zetten. Wordt vervolgd. 

 

Blik op 2021  
In 2021 blijven we het dossierwerk centraal stellen, alsook het inzetten op een goede instroom van potentiële 

nieuwe dossiers. Dit is van belang voor onze subsidiëring, zeker nu we door een moeilijke periode van besparingen 

moeten. We starten met de uitvoering van ons nieuw actieplan voor de periode 2021-2025, waarin er verschillende 

acties opgenomen werden rond het structurele werk. Komend jaar richten we ons o.a. op volgende zaken:  
 

We blijven actief betrokken bij de verschillende gevangenissen in onze regio’s. We nemen deel aan activiteiten en 

zijn betrokken bij overleg. In de Leuvense gevangenissen zetten we het traject rond de Herstelpiramide voort en 

wordt dit geïmplementeerd in het actieplan van de gevangenissen. Ondanks de onzekere financiële situatie van het 

project ‘Leuven Restorative City’ blijven we actief betrokken bij dit initiatief.  

 

In Brussel nemen we de draad terug op van de vernieuwde samenwerking met slachtofferhulp van CAW Mozaïk en 

we ondersteunen een bemiddelingstraject tussen Brusselse jongeren en politiediensten. We plannen een 

wederzijdse kennismaking met een aantal nieuwe medewerkers bij het parket van Brussel.  

 

In het najaar van 2020 startten we een traject met de hele organisatie rond Deep Democracy o.l.v. HUMMUS. Vanuit 

dit gedachtengoed werken we rond 3 thema’s: besluitvorming, collegiale feedback en zelfevaluatie op teamniveau. 

We zetten dit leerproces dit jaar verder en wordt eind 2022 afgerond.  

Tot slot blijven we ook vormingen en informatieve sessies geven aan o.a. universiteiten en partners. Samen met 

collega’s uit de andere regio’s werken we dit jaar specifiek een vorming uit voor justitie assistenten. 

Contactgegevens 

Bemiddelingsdienst Vlaams-Brabant en Brussel 
Waversebaan 66 
3001 Heverlee 

Tel. 016 17 08 00 
www.moderator.be 

Kristel Buntinx Cleo Custers Veerle De Vocht       Petra Sampers       Bram Vandroogenbroeck 

 

http://www.moderator.be/
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Overzicht 2020 
De bemiddelingsdienst West-Vlaanderen bestaat uit 2,8 FTE bemiddelaars, ondersteund door een 0,5 FTE 

onthaalmedewerker voor de cluster Oost- en West-Vlaanderen. 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 2020 én een vooruitblik op 2021. 

 

Bemiddeling in cijfers 
In 2020 ontving onze dienst 323 nieuwe aanvragen; 198 aanvragen 

konden effectief worden opgenomen. In deze opgenomen aanvragen 

had onze dienst contact met 176 slachtoffers en 190 daders, waarvan 

er resp. 128 en 161 wilden bemiddelen.  Dit leidde tot 76 nieuwe 

effectief opgestarte bemiddelingen.1 Aan deze bemiddelingen namen 

67 slachtoffers en 65 daders deel. 

Het verschil tussen het aantal personen die wilden bemiddelen en 

effectief bemiddelden 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, …) 

  

Het parket blijft de samenwerkingspartner die het meest het initiatief (met name, als eerste partijen informeert over 

bemiddeling) neemt tot bemiddeling. Dit moet wel genuanceerd worden: het parket informeert immers grotendeels 

systematisch, zonder daarom een gericht initiatief te nemen in een specifiek dossier (i.t.t. andere initiatiefnemers). 

De afdeling Kortrijk is hierop de uitzondering: naast de systematische informatie worden ook dossiers handmatig 

geselecteerd waarin informatie over bemiddeling wordt verzonden; een systeem dat zijn vruchten afwerpt (139 

aanvragen met parket als initiatiefnemer in Kortrijk, t.o.v. 70 voor de drie andere afdelingen samen). Andere 

belangrijke initiatiefnemers zijn justitieel welzijnswerk en PSD (29 keer), vooral in de afdelingen Brugge en in mindere 

mate Kortrijk. Slachtofferhulp nam in een beperkt aantal dossiers initiatief (11 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 (33 daders t.o.v. 4 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. 26-16, 91-77 en 

7-6). In de afdeling Brugge is er wel een duidelijk verschil merkbaar (74-26), wat verklaard wordt door het grote 

aantal aanvragen in de strafuitvoering vanuit het Penitentiair Centrum Brugge (nl. 29 van de 61 opgenomen 

aanvragen). Dit alles duidt erop dat de aanwezigheid van de bemiddelingsdienst in de gevangenissen zijn vruchten 

afwerpt; en dat er tegelijk nog sensibiliseringswerk ligt aan slachtofferkant. 

 

In 2020 sloten we 85 effectieve bemiddelingen af. In 26 bemiddelingen kozen partijen ervoor om samen rond de 

tafel te zitten voor een gezamenlijk gesprek. In 18 bemiddelingen maakten partijen een schriftelijke overeenkomst. 

Daarnaast werden 64 dossiers nog niet afgesloten, wat betekent dat die bemiddelingen in 2021 zullen verder lopen. 

In 2020 werd door de bemiddelingsdienst West-Vlaanderen dus bemiddeld in 149 effectieve bemiddelingsdossiers.  

                                                                 
1 Na de grote daling in 2019 is dit cijfer nu gestabiliseerd; uitgesplitst per afdeling zien we een lichte daling in Kortrijk en Veurne, 
gecompenseerd door een lichte stijging in Brugge en Ieper. Naar type feiten waarin werd bemiddeld stellen we het volgende vast: 
50% persoonsdelicten, 29% eigendomsdelicten, 13% zedenfeiten, 7% verkeersongevallen en 1% familiale delicten (niet-naleven 
bezoekrecht). 
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Terugblik 2020 
2020 was voor iedereen een vreemd jaar. Corona had niet alleen een impact op ons cliëntwerk (we ontdekten het 

bemiddelen via video-call, in beweging en in openlucht en met veel maatregelen), maar ook op ons structureel werk. Het 

samenbrengen van partners was dit jaar een grote uitdaging. Toch hebben we een aantal acties kunnen realiseren. 

• Inspiratiedag “Wat maakt herstel(recht)?” (i.s.m. HOWEST) 

Op 27 maart 2020 stond onze studiedag oorspronkelijk gepland. De eerste lockdown zorgde ervoor dat we 

deze dienden uit te stellen, maar de versoepelingen in de zomer van 2020 brachten nieuwe mogelijkheden. 

Op 18 september 2020 kon de studiedag uiteindelijk, coronaproof, doorgaan in de nieuwe gebouwen van 

HOWEST. Met een 70-tal aanwezigen uit het ruime (forensische) werkveld was deze studiedag een succes. 

 

• Evaluatie dienstnota parket 

In 2015 werd de dienstnota van het parket West-Vlaanderen, omtrent het systematisch informeren van 

betrokkenen over bemiddeling, actief. Na 5 jaar werking wilden we deze dienstnota evalueren en waar 

nodig bijsturen. Een eerste overleg hierover vond eind 2020 digitaal plaats met de verbindingsmagistraten. 

 

We verhuisden in 2020 ook de bemiddelingsdiensten van Kortrijk en Brugge, wegens personeelsuitbreiding bij de 

verhuurders. We beslisten om de eenmansdienst te Brugge op te heffen en beide diensten te fuseren. De 

bemiddelingsdiensten van West-Vlaanderen zijn sinds april 2020 gehuisvest te Wandelweg 11A, 8500 Kortrijk, waar 

ook onze samenwerkingspartner Avansa (voordien Vormingsplus MZW) huist. Een antennepost in Brugge blijft 

behouden voor cliëntgesprekken.   

 

Een blik op 2021 
• Samenspraak 

In maart 2020 werd het startschot gegeven voor de gespreksgroep verkeer in Brugge. Spijtig genoeg gingen 

na de eerste bijeenkomst de Corona-maatregelen in, waardoor de samenkomsten werden uitgesteld. In 

2021 wordt het traject echter met dezelfde groep verdergezet. Gedurende vijf wekelijkse bijeenkomsten 

zullen drie nabestaanden en twee veroorzakers van een verkeersongeval, samen met een vrijwillige burger, 

met elkaar in dialoog gaan. We zullen ditmaal experimenteren met een digitale werkvorm. 

 

• Continuering evaluatie dienstnota parket 

In samenspraak met de verbindingsmagistraten van de verschillende arrondissementen en de 

afdelingsprocureur zetten we in 2021 in op een bijsturing van de dienstnota. We pleiten voor een 

uitbreiding van het aantal kwalificatiecodes waarin partijen een informatiebrief over bemiddeling 

ontvangen en op een efficiëntere doorstroom van partijgegevens, zodoende de wachttijden voor de opstart 

van een bemiddeling in te korten.  

 

• Samenwerkingsafspraken met onderzoeksrechters 

Dit jaar willen we graag onze zichtbaarheid verhogen bij de onderzoeksrechters van de verschillende 

arrondissementen. We stellen vast dat bij aanvragen in gerechtelijk onderzoek de wachttijden voor de 

opstart van een bemiddeling kunnen oplopen en hopen cliënten in de toekomst sneller duidelijkheid te 

kunnen geven. Hiernaast willen we verkennen of doorverwijzingen vanuit het onderzoeksgerecht opnieuw 

mogelijk zijn.  

 

• Blijvend inzetten op gevangenissen 

In tegenstelling tot de gevangenissen van Ieper en Brugge, is er omwille van de kleinere populatie geen 

vaste zitdag in het penitentiair landbouwcentrum van Ruiselede. Om onze organisatie en bemiddeling meer 

kenbaar te maken in het PLC, starten we in 2021 met een filmavond per kwartaal. Met een wisselende 

groep van een tiental gedetineerden gaan we via een film over herstelgerichte thema’s in gesprek.  

 

Contactgegevens 
Bemiddelingsdienst West-Vlaanderen 

Wandelweg 11A  050/49.09.92 | 051/31.64.40     

8500 Kortrijk  bemiddelingsdienst.brugge@moderator.be | bemiddelingsdienst.ieveko@moderator.be 

 

Bedankt voor de fijne connectie in 2020. Hopelijk kunnen we elkaar terug snel écht ontmoeten in 2021! 

mailto:bemiddelingsdienst.brugge@moderator.be
mailto:bemiddelingsdienst.ieveko@moderator.be

