
Met elkaar praten helpt 
Ook na een misdrijf

Moderator vzw ontving in 2020 van 5000 mensen vragen over slachtoff er-daderbemiddeling. 1700 keer konden 
onze bemiddelingsdiensten daarmee aan de slag.  In 2020 vonden zo 800 uitwisselingen plaats tussen slachtoff ers en 
daders van strafb are feiten.  Het ging hierbij vooral om geweldsmisdrijven, verkeersongevallen, diefstallen en seksueel 
grensoverschrijdend gedrag.   

De focus van deze gesprekken ligt vaak op erkenning geven en krijgen, gehoord en betrokken worden, kansen krijgen 
om verantwoordelijkheid op te nemen, spreken over de schade die een misdrijf veroorzaakte en over kansen tot 
herstel.  

Naast de bemiddelingsprakti jk ontwikkelde Moderator vzw in 2020, in samenwerking met enkele partners, ook 
een nieuwe methodiek: herstelgerichte dialooggroepen, waarbij geïnteresseerde burgers, slachtoff ers en daders/
veroorzakers alsook mensen uit hun omgeving met elkaar in gesprek gaan over de impact van strafb are feiten op 
hun leven, ook al zijn ze niet bij dezelfde feiten (of in hetzelfde gerechtelijk dossier) betrokken.  

Burgers hebben rechtstreekse toegang tot onze grati s dienstverlening. 
Aan justi ti ële en welzijnsorganisati es vragen we om hun cliënten mee de weg te wijzen naar ons aanbod, hen te 
informeren en door te verwijzen. Want Moderator vzw is er voor alle mensen die betrokken zijn bij eender welk 
strafb aar feit. 

Meer info: www.moderator.be
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