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In dit magazine

Samen met de herstelbemiddelaars minderjarigen van de HCA-diensten 
(Herstelgerichte en Constructieve Afhandelingen) en met een vertegenwoordiger 
van SAM vzw geeft Moderator al vele jaren vorm aan BemiddeLINK, een werkgroep 
die vorming voor en door (herstel-)bemiddelaars organiseert.  

Afgelopen jaar organiseerde BemiddeLINK, naast heel wat vormingen, ook een 
ontmoetingsdag voor bemiddelaars.  

Die vond op 12 september 2022 plaats op het mooie domein van het Kasteeltje in 
Wijgmaal.  Naast enkele workshops en intervisiemomenten begeleidde Stijn Jacobs 
(Kompas+) ook een Rots en Water training.   
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Bemiddelingspartijen aan het woord

‘Ik hoop dat u snapt dat 
deze uitspraak een klap in 
mijn gezicht is’

Ik heb er lang over nagedacht 
of ik wel contact met u moest 
opnemen. Uiteindelijk	heb	ik	
ervoor	gekozen	dit	wel	te	doen,	
al	was	het	maar	om	dit	gebeuren	
volledig	af	te	sluiten.	Ik	heb	me	
lang	afgevraagd	waarom	u	mij	
aandeed	wat	u	deed,	maar	ik	ben	
niet	zeker	dat	een	antwoord	van	
u	me	verder	gaat	helpen.	Daarom	
wil	ik	u	ook	vragen	om	hier	geen	
antwoord	op	te	geven.	Ik	denk	
dat	het	ons	beide	niets	verder	zal	
helpen.

Ik	wilde	u	laten	weten	dat	ik	
veranderd	ben	door	wat	u	
me	aandeed.	Eerst	wilde	ik	u	
dit	allemaal	uitleggen,	maar	
ik	vind	dat	u	daar	geen	recht	
op	hebt.	Ik	ben	hier	sterker	
uitgekomen,	maar	dit	is	volledig	
mijn	verdienste.	Ik	wil	niet	dat	
dit	ook	maar	een	beetje	afdoet	
van	het	schuldbesef	dat	ik	hoop	
dat	u	heeft.	U	zou	zich	moeten	
schamen	voor	wat	u	mij	en	
anderen	aandeed.

Ik	hoorde	dat	u	onder	invloed	
was	toen	de	feiten	zich	
voordeden.	Dit	verklaart	uw	
reactie	op	dat	moment	voor	een	
deel.	Toch	is	dit	voor	mij	geen	
vrijgeleide.	U	heeft	dit	blijkbaar	

Eerst en vooral wil ik u mijn 
excuses aanbieden voor mijn 
ongepast gedrag. Dit moest 
niet	gebeuren,	het	was	heel	
onrespectvol	hoe	ik	mij	heb	
gedragen.	Ik	schaam	mij	zo	diep	
dat	ik	u	gekwetst	heb.	Heb	
meerdere	malen	stil	gestaan	bij	
de	feiten	en	besef	heel	goed	
dat	ik	verkeerd	was.	Ik	heb	er	
met	mijn	vrouw	en	moeder	over	
gesproken,	over	wat	ik	gedaan	
heb,	ook	met	mijn	begeleiding.

Ik	heb	een	dochter	van	5	
jaar,	heb	me	meerdere	malen	
voorgesteld,	stel	u	voor	dat	het	
bij	haar	had	gebeurd	of	bij	mijn	
vrouw	of	moeder	of	zus.	Ik	zou	
mij	heel	slecht	voelen	mocht	
iemand	hun	dit	aandoen.	Heb	mij	
meerdere	malen	in	uw	schoenen	
proberen	zetten,	ik	heb	u	pijn	en	
verdriet	bezorgd,	heb	iedereen	
teleurgesteld	door	mijn	daden	en	
beslissingen.	Ik	probeer	echt	mijn	
best	te	doen,	ben	ontnuchterd,	
geen	drugs,	geen	alcohol	meer.	
Ik	zou	u	willen	vragen	wat	ik	
zou	kunnen	doen	om	deze	fout	
te	herstellen,	ik	weet	dat	u	zich	
geen	burgerlijke	partij	hebt	
gesteld,	maar	ik	ben	zeker	bereid	
uw	schade	te	vergoeden	mocht	u	
dat	wensen.

Ik	wil	een	betere	mens	zijn	voor	
mijn	eigen,	voor	de	maatschappij,	
wil	een	betere	man	zijn	voor	mijn	
vrouw,	een	betere	vader	voor	
mijn	dochter.

Ik	wil	u	ook	bedanken	voor	uw	
brief,	uw	woorden	hebben	mij	
emotioneel	geraakt.	Ik	denk	dat	
het	niet	makkelijk	was	voor	u	om	
een	brief	te	schrijven	maar	ik	wil	
dat	je	weet	dat	ik	goed	besef	dat	
ik	verkeerd	was	en	dat	ik	heel	
hard	mijn	best	doe	en	de	juiste	
hulp	toelaat	zodat	zulke	feiten	
niet	meer	gaan	gebeuren.
Ik	hoop	dat	u	mijn	excuses	
aanvaardt	want	die	bied	ik	u	uit	
het	diepste	van	mijn	hart…

Ik	wens	u	veel	sterkte	en	al	het	
goede	in	de	wereld	en	hoop	dat	u	
iets	hebt	aan	mijn	brief.

- Herstelgerichte dialoog -

benoemd	als:	“ik	ben	normaal	
niet	zo,	ik	zou	dit	normaal	nooit	
doen.”	Ik	hoop	dat	u	snapt	dat	
deze	uitspraak	een	klap	in	mijn	
gezicht	is.	Ik	heb	er	niet	voor	
gekozen	dat	u	onder	invloed	zou	
zijn,	en	toch	draag	ik	nog	steeds	
de	gevolgen	van	uw	daden.

Ik	heb	het	geluk	gehad	dat	ik	me	
uw	gezicht	niet	kan	herinneren.	
Dit	hou	ik	graag	zo,	vandaar	het	
contact	via	brief.	Ik	wil	u	laten	
weten	dat	geen	enkel	excuus	
goedmaakt	wat	u	deed.	Ik	hoop	
dat	u	snel	geholpen	wordt	en	dat	
u	aan	zichzelf	kan	werken.

Ik	besef	dat	dit	contact	misschien	
niet	is	wat	u	ervan	verwacht	had,	
maar	hier	voel	ik	me	het	meest	
op	mijn	gemak	mee.	Ik	hoop	dat	
u	al	uw	gedachten	op	orde	krijgt	
en	dat	iets	als	wat	er	gebeurd	is	
nooit	meer	hoeft	te	gebeuren.	
Ik	heb	ermee	ingestemd	dat	u	
contact	met	mij	mag	opzoeken	
via	brief	en	ben	er	ook	van	
overtuigd	dat	ik	recht	heb	op	uw	
excuses.	Vergeven	doe	ik	u	niet,	
maar	hopelijk	brengt	dit	voor	ons	
beiden	toch	enigszins	verlichting.

Foto	door	Karolina	Grabowska	-	pexels.com

Slachtoffer-dader bemiddeling is een proces dat telkens op maat van de betrokkenen verloopt.  Soms 
kiezen mensen ervoor om samen te komen en samen te spreken, te luisteren, te voelen; een andere keer 
schrijven mensen elkaar bijvoorbeeld een brief, een videoboodschap, een audio-opname.  
Om verschillende redenen kiezen bemiddelingspartijen er soms voor om elkaar niet onder ogen te komen.  
Soms is het nog te vroeg, soms te confronterend, soms is het voor beiden ook niet nodig.  

Hiernaast lees je de brief die een slachtoffer en dader naar elkaar schreven.  
Eerst schreef het slachtoffer, de dader repliceerde.  

‘Ik wil u ook 
bedanken voor 
uw brief, uw 
woorden hebben 
mij emotioneel 
geraakt.’ 

Foto	door	Zeeshaan	Shabbir	-	pexels.com

‘Ik heb het geluk 
gehad dat ik me 
uw gezicht niet 
kan herinneren’
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Foto	door	Alice	Castro	-	pexels.com

Niet gerelateerde bemiddeling: Daisy en Dennis

‘Het is verrassend hoeveel 
gelijkenissen er tussen ons 
zijn’ 
Herstelrecht en herstelgericht werken is de core business van Moderator vzw. Daarbij wil Moderator 
haar methodieken en insteken voortdurend uitbreiden en vernieuwen. De noden en behoeften van zij 
die rechtstreeks bij een misdrijf betrokken zijn, staan daarin voorop, maar steeds meer wordt ook het 
samenlevingsperspectief op de voorgrond geplaatst. We gaan op zoek naar een 3-voudige win-win-win 
situatie.

Vanuit de projecten ‘Achter de Spiegel’ en ‘Samenspraak’ heeft Moderator in dialooggroepen de voorbije 
jaren eerste ervaringen opgedaan met het werken met niet-gerelateerde partijen. De bevindingen zijn erg 
positief.

Onze ervaring met bemiddelen met niet-gerelateerde partijen was tot nu toe eerder embryonaal en 
lag telkens in verkeersdossiers, waarbij een veroorzaker (van een ander verkeersongeval) de betrokken 
veroorzaker verving en het slachtoffer ontmoette, of optrad als steunfiguur voor een andere veroorzaker. 

In ons project ‘Vertel Herstel’ gaan we nu een stap verder en verkennen we deze methodiek conceptueel 
verder en we proberen de methodiek nu ook uit bij andere soorten misdrijven.  

In het volgende stuk delen Daisy en Dennis hun ervaringen met ons.  

Toen	ik	4	jaar	was,	heeft	een	
puberende	jongen	seksueel	
grensoverschrijdend	gedrag	
naar	mij	toe	gesteld.	Herhaalde	
gedragingen	waar	ik	me	op	het	
moment	erg	oncomfortabel	bij	
voelde	en	die	ook	nog	lang	na	
de	eigenlijke	gebeurtenissen	
een	impact	op	me	hadden.	Pas	
toen	ik	volwassen	was,	ging	
ik	ermee	aan	de	slag,	al	was	
dat	een	verhaal	van	vallen	en	
opstaan.	Ik	bleef	achter	met	een	
heleboel	vragen	die	ik	aan	mijn	
eigen	‘dader’	zou	willen	stellen,	
wat	jammer	genoeg	nooit	zal	
kunnen.			Hij	is	immers	een	zoon	
van	aangetrouwde	familie	waar	
de	contacten	mee	verbroken	
zijn.	Ik	kan	zijn	achternaam	niet	
meer	achterhalen,	laat	staan	hem	
contacteren.

Zoals	de	dingen	soms	lopen,	te	
bijzonder	om	echt	toeval	te	zijn,	
kreeg	ik	via	Hilde	(bemiddelaar	
bij	Moderator)	de	vraag	of	ik	
interesse	had	om	deel	te	nemen	
aan	het	project	Vertel	Herstel	
(zie	verder	in	dit	magazine	
voor	meer	duiding)	en	zo	in	
bemiddeling	wou	stappen	met	
een	‘dader’.	Uiteraard	niet	mijn	
dader,	maar	iemand	die	doordat	
hij	ook	feiten	pleegde	in	die	
positie	gaat	staan	en	bereid	is	tot	
een	open	gesprek.	Ik	twijfelde	
amper,	ik	wist	dat	ik	hieraan	wou	
meewerken.	Om	antwoorden	
te	vinden	voor	mezelf,	maar	
eigenlijk	vooral	in	de	hoop	een	
verschil	te	kunnen	maken	voor	
iemand	anders.	Ik	hoop	dat	een	
open	gesprek	en	het	delen	van	
mijn	bezorgdheden	een	steun	
kan	zijn	voor	iemand	die	zelf	ook	
aan	het	werken	is	aan	zijn	eigen	
herstel.

5	april	2022,	ik	sta	aan	de	poort	
van	de	gevangenis.	Ik	ben	meer	
dan	een	half	uur	te	vroeg	en	
enorm	zenuwachtig.	Ik	zie	de	
bemiddelaar van Moderator 
aankomen.	Hilde	zien	brengt	

spontaan	een	rust	in	me	
naar	boven.	Na	onze	eerdere	
gesprekken	ter	voorbereiding,	
heb	ik	zoveel	vertrouwen	in	haar.	
Na	een	omslachtige	procedure	
om de gevangenis binnen te 
gaan,	zit	ik	in	een	lokaal	dat	
dadelijk	op	slot	moet	vanaf	
Dennis	erbij	komt.	Onrust	steekt	
de	kop	op.	Er	gaat	zoveel	door	
mijn	hoofd	van	wat	ik	wil	zeggen	
en	vragen.	

Dennis	komt	binnen,	Hilde	
introduceert	het	gesprek	en	we	
mogen	starten.	Het	is	duidelijk	
dat	zowel	Dennis	als	ik	elkaars	
verhaal	willen	kennen,	maar	toch	
nemen	we	eerst	de	tijd	om	elkaar	
als	mens	te	leren	kennen.	Het	is	
verrassend	hoeveel	gelijkenissen	
er	tussen	ons	zijn.	De	onrust	
verdwijnt.	We	gaan	in	op	
waarvoor	we	zijn	samen	gekomen	
en	Dennis	wil	zijn	verhaal	met	
me	delen.	Ik	herinner	me	hoe	
aangedaan	ik	ben	van	wat	hij	me	
vertelt.	Hij	praat	over	zijn	leven	
en	wat	de	aanleiding	was	van	het	
gedrag	dat	hij	stelde	en	waarvoor	
hij	zich	zo	hard	schaamt.	Hij	
deelt	het	en	ik	voel	me	nederig	
en	dankbaar	voor	zijn	openheid.	
Ik	denk	aan	mijn	eigen	‘dader’	
en	zie	een	gelijkenis.	Naast	het	
gedrag	dat	ze	stelden,	zijn	ze	op	
hun	eigen	manier	slachtoffer	van	
wat	hen	overkomen	is,	van	de	
omstandigheden	die	maakten	
dat	ze	deden	waar	zij	ook	de	
rest	van	hun	leven	mee	moeten	
leven.	Op	geen	enkele	manier	is	
hun	gedrag	iets	dat	ik	goedpraat.	
Wel	zie	ik	des	te	meer	terug	hun	
menselijkheid.	Het	is	mijn	beurt,	
ik	deel	mijn	verhaal.	Het	wordt	
met	de	tijd	niet	makkelijker	het	
te	vertellen,	maar	ik	weet	wat	ik	
wil	zeggen,	hoe	ik	het	wil	zeggen,	
wanneer	welk	detail	belangrijk	
is.	Daardoor	komt	het	er	vlot	
uit.	Naarmate	ik	vertel	zie	ik	de	
emotie	bij	Dennis	opwellen,	tot	
aan	het	punt	waarop	de	emotie	
hem	overmant.	Dat	moment,	daar	

zat	zoveel	oprechtheid	in.	Door	
het	me	te	tonen,	voelde	ik,	dat	
wat	er	mij	overkomen	is	en	de	
gevolgen	die	het	voor	me	had,	
erg	is.	Dat	een	kind	dit	niet	hoort	
mee	te	maken.	Dat	geen	kind	
dit	verdient.	Ik	kreeg	van	hem	in	
die	uiting	van	emotie,	erkenning	
en	begrip.	We	lassen	een	korte	
pauze	in.	De	cipier	moet	gebeld	
worden	om	ons	even	uit	het	
lokaal	te	halen.	Plots	weer	
een	heel	vreemde	vaststelling.	
Dennis	zit	hier	elke	dag	in	deze	
omstandigheden	en	voor	mij	
is	het	alsof	ik	op	een	andere	
planeet	ben.	

Na	een	korte	pauze	hervatten	
we	het	gesprek.		Ik	merk	aan	
wat	hij	vertelt,	dat	Dennis	
de	keuze	heeft	gemaakt	om	
verantwoordelijkheid	te	nemen	
voor	zijn	acties.	Dat	siert	hem,	
ik	wil	hem	zeggen	dat	ik	dat	zo	
sterk	vind	en	dat	ik	hoop	dat	hij	
voor	die	moeilijkere	keuze	blijft	
kiezen.	Ik	wil	nog	enkele	dingen	
zeker	gezegd	hebben	voor	ons	
gesprek	afrondt.	Dingen	die	
me	nauw	aan	het	hart	liggen	en	
belangrijk	zijn.	Misschien	zeg	
ik	ze	daarom	op	een	manier	die	
anders	overkomt	dan	dat	ik	ze	
bedoel.	Er	lijkt	een	misverstand	
te	zijn	in	onze	communicatie.	
Hilde	herformuleert	wat	ik	
bedoelde	op	een	heldere	manier.	
Zo	fijn	dat	ze	me	begrepen	heeft	
en	helpt	om	me	eerlijk	uit	te	
drukken.	Voor	Dennis	lijkt	het	
moeilijk	om	te	horen.	Ik	kan	op	
het	moment	niet	goed	begrijpen	
waarom.	We	proberen	allemaal	
nog	een	paar	keer	terug	te	komen	
tot	de	kern,	maar	het	begrip	uit	
het	eerste	deel	van	ons	gesprek	
heeft	plaats	gemaakt	voor	
spanning.	We	ronden	het	gesprek	
af.	Ondanks	de	spanning	van	deel	
2,	herhalen	we	de	dankbaarheid	
voor	elkaars	openheid.	

Ik	denk	terug	aan	het	gesprek	als	
een	ervaring	waar	ik	dankbaar	

DAISY

‘Er lijkt een misverstand te 
zijn in onze communicatie. 
Hilde herformuleert wat ik 
bedoelde op een heldere 
manier. Zo fijn dat ze me 
begrepen heeft en helpt om 
me eerlijk uit te drukken.’ 
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voor	ben.	Ik	heb	antwoord	
gekregen	op	vele	vragen	die	ik	
nooit	aan	mijn	eigen	dader	zal	
kunnen	stellen,	maar	waarin	
ik	rust	gevonden	heb	omdat	
het	gesprek	met	Dennis	me	
heeft	doen	begrijpen.	Niet	
alleen	op	een	rationeel	niveau,	
maar	ingevoeld	begrip.	Ik	zie	
Dennis	als	slachtoffer	van	wat	
hij	gemist	heeft,	van	wat	hem	
overkomen	is,	en	ik	zie	de	
schuld	waar	hij	zijn	weg	in	moet	
zoeken.	Het	tweede	deel	van	
ons	gesprek,	daar	denk	ik	aan	
terug	als	een	moment	waarop	
zijn	‘overlevingsmechanisme’	is	
ingeschakeld.	Als	een	in	het	nauw	
gedreven	dier	dat	zich	moet	
verdedigen.	Ik	heb	hem	niet	in	
die	positie	willen	zetten.	Als	je	
dit	leest,	Dennis,	ik	hoop	dat	je	
dat	weet.	Tegelijk	hoop	ik	dat	
je	kan	toelaten	wat	ik	bedoelde	
te	zeggen.	Dader,	slachtoffer,...	
labels	die	relatief	zijn.	We	zijn	
allebei mensen die moeten 
omgaan	met	de	kaarten	die	ons	
gedeeld	zijn.	En	we	hebben	altijd	
de	keuze	hoe	we	in	de	toekomst	
zullen	omgaan	met	de	gevolgen	
van	de	hand	die	we	kregen	en	
de	kaarten	die	we	gespeeld	
hebben.	Ik	geloof	oprecht	dat	je	
op	de	goede	weg	was,	afgelopen	
jaar	in	april.	Ik	hoop	en	wens	je	
toe	dat	je	de	kracht	mag	blijven	
vinden	om	te	kiezen	voor	de	
niet	gemakkelijke	weg:	het	
proces	aangaan,	jezelf	durven	
confronteren	en	jezelf	durven	
vergeven.	

Ik	was	een	kind	toen	mijn	
slachtofferschap	van	start	
ging.	Enkele	jaren	later	zette	
ik	de	eerste	stappen	in	mijn	
daderschap.	
Vandaag	wacht	ik	om	mijn	straf	
eindelijk	te	mogen	ontvangen.	
Ik	schrijf	‘eindelijk’	omdat	ik	er	
al	enkele	jaren	naar	uitkijk:	het	
betekent	het	einde	van	een	leven	
vol	leed	en	terreur,	niet	alleen	
voor	mezelf,	maar	voor	velen.	En	
dus	ook	het	begin	van	wie	ik	had	
moeten	zijn.	

Dit	wachten	betekent	ook	dat	
ik	nog	geen	bemiddeling	kon	
opstarten	met	mijn	slachtoffers.	
Wellicht	zal	dit	pas	binnen	
enkele	jaren	kunnen.	Ik	wil	de	
bemiddeling niet doen voor 
mezelf,	in	tegendeel,	ik	wil	
mijn	slachtoffers	die	kans	niet	
ontnemen.	Als	dader	besef	ik	
dat	ik	anderen	heb	gekwetst.	
Van	daaruit	wil	ik	beschikbaar	
zijn	voor	bemiddeling	met	
mijn	slachtoffers,	zodat	ik	
hen	antwoorden	kan	bieden	
op	hun	vragen	en	hen	sorry	
kan	zeggen	voor	mijn	daden.	
Immers,	ikzelf	zal	mijn	daders	
hoogstwaarschijnlijk	nooit	
spreken	en	zal	de	antwoorden	op	
mijn	vragen	zelf	moeten	invullen.	
Het	is	net	dit	dat	ik	niemand	wil	
ontnemen;	ik	wil	mijn	slachtoffers	
de	kans	geven	om	hun	vragen	te	
stellen	en	ik	hoop	dat	ze	daarmee	
hun	leven	weer	een	beetje	meer	
kleur	kunnen	geven.	Ik	heb	
hen	pijn	gedaan,	gekwetst	en	
teleurgesteld,	maar	eigenlijk	zal	
ik	pas	echt	weten	wat	ik	hen	heb	
aangedaan	doorheen	een	dialoog	
met	hen.	

Omdat een bemiddeling met 
mijn	eigen	slachtoffers	dus	
nog	niet	voor	morgen	is,	heb	
ik	me	kandidaat	gesteld	voor	
een bemiddeling met een 
ander	slachtoffer	dat	seksueel	
grensoverschrijdend	gedrag	
heeft	meegemaakt.	Er	zijn	een	
aantal	slachtoffers	die	zich	
misschien	schuldig	voelen	en	
geen	bemiddeling	met	hun	
eigen	dader	kunnen	hebben.	
Ik	wil	als	dader	in	een	niet-
gerelateerde bemiddeling voor 
hen	beschikbaar	zijn	en	duidelijk	
maken	dat	ze	zich	niet	schuldig	
moeten	voelen.	

Een	half	jaar	geleden	sprak	ik	
op	deze	wijze	met	een	prachtige	
jonge	dame.	Het	gesprek	was	
enorm	zwaar	voor	mij	en	toch	
zou	ik	het	zo	opnieuw	doen.	
Omdat	de	feiten	waarvan	zij	
slachtoffer	werd	heel	anders	zijn	
dan	mijn	daden,	had	ik	het	gevoel	
dat	ik	maar	weinig	van	haar	
vragen	kon	beantwoorden.	Maar	
ze	was	mij	enorm	dankbaar	dat	ik	
naar	haar	luisterde	en	ik	ben	haar	
daar	ook	dankbaar	voor.	Het	is	
dankzij	haar	dat	ik	ook	mijn	eigen	
slachtofferschap	kan	omarmen	in	
plaats	van	het	in	de	vergetelheid	
te	duwen.	

Dankzij	dit	gesprek	zal	ik	altijd	
bereid	blijven	om	te	bemiddelen,	
zowel	met	mijn	eigen	slachtoffers	
als	met	andere	slachtoffers.	Ik	
beschouw	dit	als	één	van	mijn	
verantwoordelijkheden	naar	
mezelf,	maar	voornamelijk	naar	al	
mijn	slachtoffers.	

DENNIS

Foto	door	Thiago		Matos	-	pexels.com

Brief van stagiaire Elien aan bemiddelaar Ingrid
Stage-observaties na een bemiddelingsgesprek

‘Wat is kracht?’ 

‘Het	is	mogelijk	
wat	vreemd,	maar	
jouw	werk	in	dit	
bemiddelingsgesprek	
voelde	voor	mij	als	het	
snoeien van een grote 
struik:	je	knipt	hier	een	
tak	weg,	bindt	daar	
een	tak	vast	en	moet	
dat	vooral	op	de	juiste	
momenten doen en 
geduld	uitoefenen.	Het	
‘zware’	werk	moet	de	
boom zelf doen’

Elk schooljaar doen verschillende universiteits- en hogeschool studenten stage binnen onze 
bemiddelingsdiensten en in ons centrale secretariaat.  Studenten uit uiteenlopende, veelal 
menswetenschappelijke studierichtingen, observeren, leren en proberen. 

Vorig jaar deed ook Elien Verschueren stage bij Moderator. Elien werkt reeds als leerkracht in het 
tweedekans onderwijs en studeert daarnaast een master ‘Gender en Diversiteit’ aan de UGENT.  
Vanuit dat specifieke oogpunt keek ze ook naar onze organisatie.  



10 11

Beste	Ingrid,	ik	vond	het	een	
heel	bijzondere	ontmoeting	en	
ik	ben	je	heel	dankbaar	dat	ik	
erbij	mocht	zijn.	Het	was	heel	
leerrijk.	Deze	ontmoeting	in	
het	bijzonder	en	de	stage	in	het	
algemeen	hebben	me	veel	stof	
tot	reflectie	gegeven.	Ik	voel	een	
grote	bewondering	en	heb	veel	
respect	voor	jouw	expertise.	Het	
is	heel	raar,	maar	zo	achteraf	
ontdek	ik	dat	ik	veel	aan	Niko	
en	Tom	heb	gedacht,	maar	heel	
weinig	aan	jouw	rol.	Ik	denk	dat	
dat	juist	wil	zeggen	dat	de	beide	
partijen	echt	mét	elkaar	hebben	
gesproken	en	dat	jouw	ingrepen	-	
hoewel	steeds	noodzakelijk	-	niet	
disruptief	voelbaar	waren	in	het	
gesprek.	Het	voelde	altijd	als	een	
gesprek	tussen	Niko	en	Tom;	zij	
waren	de	echte	eigenaars	van	
dat	moment.	Het	is	mogelijk	wat	
vreemd,	maar	jouw	werk	in	dit	
bemiddelingsgesprek	voelde	voor	
mij	als	het	snoeien	van	een	grote	
struik:	je	knipt	hier	een	tak	weg,	
bindt	daar	een	tak	vast	en	moet	
dat	vooral	op	de	juiste	momenten	
doen	en	geduld	uitoefenen.	Het	
‘zware’	werk	moet	de	boom	zelf	
doen.	Als	tuinier	kan	je	alleen	
zachtjes	begeleiden.	Je	kan	niet	
aan	een	tak	gaan	trekken	om	
te zorgen dat die sneller groeit 
bijvoorbeeld,	maar	je	kan	wel	
op	het	juiste	moment	een	tak	
wegknippen	zodat	een	andere	
tak	beter	kan	groeien.	Het	leek	
alsof	jij	op	dezelfde	manier	te	
werk	ging	en	vanop	een	afstand	
bekeek	welke	ingrepen	er	nodig	
waren.	

Het	was	frappant	om	te	zien	hoe	
de	beelden	die	ik	heb	(en	allicht	
veel	andere	‘gewone’	burgers)	
over	slachtoffers	en	daders,	
niet	helpen	bij	het	inschatten	
van	een	specifieke	ontmoeting.	

Het	confronteerde	me	met	mijn	
onbewuste	vooroordelen.	Van	
de	buitenkant	is	Niko	een	fysiek	
zwakke	man	waar	je	makkelijk	
compassie	mee	kunt	krijgen	(het	
slachtoffer,	moeilijk	te	been,	
slecht	ziend,...),	daartegenover	
heb	je	dan	Tom	die	er	fysiek	
gezond	en	sterk	uitziet	en	
daardoor	misschien	voor	veel	
mensen	een	bedreigend	figuur	
is	(de	dader,	in	een	sportieve	
outfit,...).	Maar	in	het	gesprek	
werden die ideeën over wie 
‘sterk’	is	en	wie	‘kwetsbaar’,	
duidelijk	diffuser.	Zo	was	ik	
nogal	onder	de	indruk	van	
Niko’s	stoïcijnse	houding.	Als	ik	
heel	eerlijk	ben,	merk	ik	dat	ik	
weerstand	voel	als	ik	stoïcijnse	
mensen	ontmoet	en	dat	was	bij	
Niko	ook	het	geval.	Ik	merkte	
ook	dat	ik	me	afvroeg	hoe	het	
moet	zijn	(geweest)	om	iemand	
als	Niko	als	vader	te	hebben	
of	als	partner,	iemand	die	niet	
snel	emoties	toont.	Ik	besef	
tegelijk	dat	ik	uitspraken	doe	
over iemand op basis van een 
totaal	ongewone	ontmoeting	
van	een	paar	uur	en	dus	eigenlijk	
op	niets	gebaseerd.	Ik	vond	het	
gewoon	heel	opmerkelijk	hoe	
weinig	emoties	ik	kon	lezen	of	
vinden	bij	Niko.	Dat	wil	uiteraard	
niet	zeggen	dat	die	er	niet	zijn,	
gewoon	dat	ik	ze	op	dat	moment	
niet	heb	gezien.	En	dan	nog:	zelfs	
als	er	weinig	emoties	zouden	
zijn,	waarom	zou	dat	verkeerd	
zijn?	Ironisch	genoeg,	denk	ik	
dat	juist	die	stoïcijnse	instelling	
(waar	ik	me	persoonlijk	soms	
oncomfortabel	bij	voel)	de	sleutel	
was	voor	een	gesprek	waarin	
Niko	Tom	letterlijk	heeft	kunnen	
zeggen	dat	hij	hem	vergeeft.	De	
nuchterheid	die	Niko	toonde	als	
hij	sprak	over	de	feiten	en	over	
de	context	van	de	feiten,	vond	ik	

heel	speciaal.	Samengevat	leek	
het	alsof	Niko’s	houding	was:	
“Kijk,	het	is	gebeurd,	we	kunnen	
er	niets	meer	aan	doen	en	ik	
hoop	vooral	dat	ge	hier	iets	uit	
leert en dat zoiets nooit meer 
gebeurt.	Ik	ga	het	achter	mij	laten	
en	ik	hoop	dat	gij	dat	ook	doet.	
Uw leven is nog lang niet gedaan 
dus	maak	er	het	beste	van.”	
In	mijn	belevenis	is	dat	soort	
pragmatisme	heel	zeldzaam.	

Het	leeftijdsverschil	tussen	de	
twee	mannen,	maakte	volgens	
mij	ook	dat	het	gesprek	op	
sommige momenten aanvoelde 
alsof	Niko	vaderlijke	raad	gaf.	Ik	
bedoel	daarmee	bv.	de	tips	over	
het	gebruik	van	een	sportbril	of	
over	hoe	hij	zei	dat	Tom	geen	
contact	meer	moest	zoeken	
met	de	andere	daders.	Tegelijk	
benaderde	Tom	Niko	ook	als	
een	ouder	persoon	(een	elder)	
waar	hij	veel	respect	voor	had,	
niet	alleen	respect	voor	het	leed	
en	de	(fysieke)	pijn	die	hij	de	
man	bezorgde	maar	ook	respect	
voor	hoe	Niko	de	oorlog	heeft	
meegemaakt	en	een	succesvolle	
zakenman	was.	

Een	aantal	keer	in	het	gesprek	
‘ontmoetten’	ze	elkaar	in	
onverwachte	en	soms	banale	
thema’s:	dat	Belgische	politici	
zakkenvullers	zijn,	dat	ze	beide	
last	hebben	van	slechte	ogen,	dat	
ze	een	naast	familielid	hebben	
verloren	bij	een	verkeersongeval,	
de	kennis	van	de	streek	waar	ze	
zijn	opgegroeid,	kennis	van	de	
landbouwsector,...	Heel	speciaal	
om	te	zien	hoe	de	twee	mannen	
elkaar	daarin	vonden	en	hoe	
dat	eigenlijk	al	heel	snel	in	het	
gesprek	gebeurde.	Het	advies	
over	de	bril	leek	meteen	de	toon	

te	zetten:	Niko	was	daar	met	de	
beste	bedoelingen	voor	Tom,	
geen	wrok,	maar	toonde	een	
‘zorgende’,	adviserende	kant.	

Het	gesprek	nam,	denk	ik	voor	
ons	beide,	een	onverwachte	
wending	toen	Tom	aangaf	dat	
een	van	de	redenen	waarom	hij	
de	feiten	had	gepleegd,	was	dat	
hij	wist	dat	er	een	oorlog	zat	aan	
te	komen	en	dat	hij	daarvoor	
geld	nodig	had.	Ook	in	een	
andere	bemiddeling	die	ik	mocht	
observeren,	was	er	sprake	van	
een	bepaalde	‘kracht’	buiten	de	
betrokkenen	om	die	aanleiding	
had	gegeven	voor	de	feiten.	Net	
zoals	bij	Tom,	werd	ook	in	het	
andere	bemiddelingsgesprek	
duidelijk	dat	de	omgeving	
van	de	betrokkenen	sceptisch	
was over de ideeën van de 
betrokkenen.	Ook	hier	opnieuw	
werd	ik	geconfronteerd	met	mijn	
eigen	denkbeelden	waardoor	ik	
sommige ideeën snel categoriseer 
als		onzin.	In	dit	geval	was	dat	
niet	echt	van	toepassing,	maar	ik	
kan	me	voorstellen	dat	sommige	
personen	oorzaken	aangeven	die	
bv.	voor	mij	persoonlijk	echt	niet	
aannemelijk	zijn.	Gaan	jullie	als	
bemiddelaar soms in tegen de 
verklaringen	die	mensen	geven	
als	het	gestoeld	is	op	iets	dat	
feitelijk	niet	juist	is?	Hoe	ga	je	
een	gesprek	aan	met	iemand	als	
je	eigen	referentiekader	erg	ver	
ligt	van	het	referentiekader	van	
de	betrokkene?	En	hoe	zorg	je	
ervoor	dat	je	de	persoon	in	zijn	
waarde	laat?	Ik	vond	het	heel	
knap	hoe	jij	op	dat	moment	in	
het	gesprek	even	bent	ingegaan	
op	de	verklaring	van	Tom	om	wat	
meer	verduidelijking	te	vragen	en	
daarna	terug	het	gesprek	aan	de	
twee	mannen	liet.	

Soms	kon	ik	ook	niet	zo	goed	
inschatten	in	hoeverre	Niko	
alles	heeft	verstaan.	Maar	zelfs	
als	hij	niet	alles	heeft	verstaan,	
was	het	toch	heel	krachtig	hoe	
deze twee mannen tegenover 
elkaar	aan	tafel	plaatsnamen	en	
elkaar	in	de	ogen	keken.	Ik	vond	
dat	Tom	zichtbaar	‘lichter’	en	
met	een	opgeklaard	gemoed	de	
kamer	verliet.	Ook	ik	voelde	me	
dankbaar	voor	wat	Niko	tegen	
hem	zei	en	had	een	heel	hoopvol	
gevoel	toen	ik	van	de	gevangenis	
wegwandelde.	

Er	zijn	nog	wel	een	paar	dingen	
waar	ik	mee	worstel.	Voor	de	
volledigheid	wil	ik	ze	graag	met	
je	delen.	

Wat	ik	tijdens	en	na	het	gesprek	
merkte,	was	hoe	ik	op	een	
bepaalde manier geneigd was 
om te oordelen over beide 
betrokkenen:	zowel	over	bv.	
Niko’s	stoïcijnse	houding	als	
over	Toms	ideeën	over	hoe	
hij	de	oorlog	in	Oekraïne	al	
vijf	jaar	geleden	voorspelde.	
Ik	werd	geconfronteerd	met	
hoe	ik	automatisch	gedrag	
en ideeën opdeel in bepaalde 
categorieën	zoals	goed,	fout,	
wenselijk,	onwenselijk,	normaal,	
afwijkend,...	Het	lijkt	me	dat	
je	die	categorisering	als	goede	
bemiddelaar	(deels)	moet	loslaten	
en	echt	moet	vertrekken	vanuit	
de	specifieke	behoeften	en	
noden	van	elke	partij,	wars	van	
je	eigen	ideeën.	Ik	vraag	me	dan	
ook	af	hoe	jullie	de	balans	maken	
tussen	professioneel	neutraal	
(of	meerzijdig	partijdig)	zijn	en	je	
eigen	ideeën	hebben	over	een	
situatie	of	een	persoon.	Is	dat	
iets	dat	‘natuurlijk’	kwam	voor	
jou	of	iets	wat	met	vallen	en	
opstaan	is	ontwikkeld?	

Daarnaast	merkte	ik	bij	mezelf	
ook	een	soort	plezier	in	het	
luisteren	naar	de	verhalen	en	wat	
beide	mannen	over	de	context	
van	de	feiten	vertelden.	Soms	
leek	het	van	beleving	alsof	ik	
een	aflevering	van	een	heel	
goede	dramareeks	aan	‘t	bekijken	
was.	Ik	weet	niet	zo	goed	hoe	
ik	daarmee	moet	omgaan.	Is	
het	ethisch	wel	correct	om	een	
soort	narratief	plezier	te	halen	
hieruit?	Het	doet	me	denken	
aan	hoe	een	journalist	die	altijd	
heel	integer	te	werk	gaat,	me	
vertelde	dat	zij	ergens	ook	‘kickt’	
op	zware	verhalen.	Er	is	iets	heel	
authentiek	en	heel	menselijk	
aan	het	gesprek	tussen	die	twee	
mannen	en	hun	achtergrond,	
dat	ik	heel	erg	interessant	vind.	
Maar	in	hoeverre	is	die	interesse	
‘normaal’	om	te	hebben?
 
Tijdens	deze	bemiddeling	
en	tijdens	het	andere	
bemiddelingsgesprek,	
heb	ik	geprobeerd	me	zo	
neutraal	mogelijk	op	te	
stellen	en	bijvoorbeeld	mijn	
gelaatsuitdrukkingen	zo	open	
en	‘leeg’	mogelijk	te	houden.	
Achteraf	merkte	ik	dat	ik	alle	
info	had	opgeslagen	en	had	
‘geïncasseerd’,	maar	dat	het	nog	
lang	in	mijn	lijf	doorwerkte	en	
ik	er	nog	vaak	aan	heb	moeten	
denken.	Ik	weet	niet	goed	hoe	
ik	het	moet	beschrijven	en	
misschien	is	er	niet	zo’n	duidelijk	
antwoord	op,	maar	hoe	zorg	je	
ervoor	dat	de	nervositeit,	de	
stress,	het	verdriet,	de	pijn,	de	
angst,	maar	ook	de	ontlading	
enzovoort	die	je	opmerkt	en	
mogelijk	zélf	ook	voelt	bij	zo’n	
gesprek,	hoe	zorg	je	ervoor	dat	je	
die	emoties	zelf	niet	overneemt	
of	hoe	laat	je	ze	daarna	los?

‘Het is heel raar, maar zo achteraf ontdek ik 
dat ik veel aan Niko en Tom heb gedacht, maar 
heel weinig aan jouw rol. Ik denk dat dat juist 
wil zeggen dat de beide partijen echt mét 
elkaar hebben gesproken en dat jouw ingrepen 
- hoewel steeds noodzakelijk - niet disruptief 
voelbaar waren in het gesprek.’
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“Het begon allemaal toen ik 
nietsvermoedend wat leesvoer 
nam om de tijd te doden. Wat ik 
niet wist op dat moment, was dat 
dit het jaarkrantje van Moderator 
vzw was. Ik wist voorheen dat 
er bemiddeling bestond tussen 
dader en slachtoffer, maar 
omdat ik geen rechtstreekse 
slachtoffers heb, dacht ik niet 
dat ik hiervoor Moderator 
kon raadplegen. Toen ik in het 
krantje een artikel las over een 
bijeenkomst van slachtoffers 
én veroordeelden voor 
terrorismefeiten die in dialoog 
gingen, heb ik geen seconde 
getwijfeld en heb ik diezelfde 
dag Moderator gecontacteerd. 

Dit is ondertussen een jaar 
geleden. Samen met de 
bemiddelaar was het even 
zoeken naar wie er ‘aan de 
andere kant’ zou kunnen 
zitten. Intussen heeft er een 
gesprek met een andere partij 
plaatsgevonden en staan ik en 
de andere partij zelfs open voor 
vervolggesprekken. 

Ik was voor het eerste gesprek 
een beetje zenuwachtig, maar 
vooral nieuwsgierig. Ik heb alles 
kunnen bespreken met een open 
geest, waardoor ik me achteraf 
een stuk beter kon inleven in 
mensen die aan de andere kant 
van mijn veroordeling staan. 

Ik heb veel respect voor 
diegene met wie ik in gesprek 
gegaan ben. Ik raad ook daders, 
veroordeelden, gedetineerden,… 
aan om in gesprek te gaan via 
Moderator, ook al heb je op het 
eerste zicht geen rechtstreekse 
slachtoffers of stelde niemand 
zich burgerlijke partij. De mensen 
van Moderator wil ik bedanken 
voor hun tijd en energie. “

Zainab

Getuigenis van Zainab*
Over een niet-gerelateerde bemiddeling bij feiten van terrorisme

*Zainab is een schuilnaam
Zainab wilde naast haar getuigenis ook graag iets creatief bijdragen en maakte bovenstaande aquarel.  

Een slachtoffer schrijft

‘Vanaf dan is alles anders’

Het	was	een	vrijdagavond,	haar	
mama ging normaal gezien 
met een vriendin naar een 
filmvoorstelling,	maar	om	de	
ene of andere reden is dat niet 
doorgegaan.	Ze	zijn	ergens	op	
een	terras	blijven	plakken.	Op	
een bepaald moment wil de 
vriendin	naar	huis,	stelt	voor	om	
mama	thuis	af	te	zetten	met	de	
wagen,	maar	haar	mama	zegt:	‘Ik	
ben	sneller	te	voet	thuis	dan	dat	
ik	eerst	nog	mee	naar	de	parking	
moet	en	jij	heel	de	omweg	moet	
doen	met	de	wagen,	ik	ga	te	
voet,	ik	doe	dit	zo	dikwijls.’	En	
zo	gaat	het	ook,	ze	gaat	over	de	
Grote	Markt,	rechtdoor,	links,	
thuis.	Haar	mama	komt	thuis,	
er	wordt	op	de	deur	geklopt,	ze	
doet	niet	onmiddellijk	open,	want	
ze	verwacht	niemand,	er	wordt	
opnieuw	geklopt.	Ze	doet	open	
en	dan	gebeurt	het.	

Vanaf dan is alles anders. 
‘s	Morgens	wordt	de	dochter	
wakker	omdat	haar	telefoon	blijft	
rinkelen,	ze	staat	op,	was	net	
te	laat,	ze	ziet	dat	haar	mama	
haar	verschillende	keren	op	5	
minuten	tijd	heeft	gebeld.	Ze	belt	
terug	en	vraagt	‘Alles	ok	mama’?	
Haar	mama	antwoordt	huilend,	

in	horten	en	stoten	:	‘Ik	ben	
verkracht’.	Ze	denkt	wat?	Maar	
ze	zegt	het	niet	luidop,	ze	had	
haar	verstaan,	maar	kon	het	niet	
plaatsen,	want	huh?	Ze	vraagt	
haar	toenmalige	vriend	of	ze	zijn	
auto	mag	lenen,	zegt	hem	wat	ze	
gehoord	heeft	aan	de	telefoon	en	
vertrekt.	

Vanaf nu is alles anders. 
Ze	komt	toe	bij	haar	mama,	haar	
mama	zit	in	haar	badjas	in	de	
rode	stoel,	één	hoopje	ellende,	
angstig,	haar	mama	had	zelfs	de	
politie	nog	niet	gebeld,	ze	was	
bang	dat	hij	nog	ergens	op	de	
loer	lag	en	zou	terugkomen	om	
haar	te	straffen	of	het	zwijgen	
op	te	leggen.	De	dochter	belt	de	
politie.	
Vanaf	dan	is	alles	anders.	
Politie	komt	toe,	ze	zag	dat	
ze	aangedaan	waren,	het	zou	
hun	moeder	of	oma	kunnen	
zijn.	Haar	mama	moet	naar	het	
ziekenhuis,	ze	moet	onderzocht	
worden,	misschien	heeft	hij	
DNA	achtergelaten.	De	dochter	
moet zeggen wat ze allemaal 
heeft	aangeraakt	toen	ze	
binnenkwam,	sporenonderzoek,	
vingerafdrukken….	Aan	haar	
wordt	gevraagd	om	naar	het	

politiekantoor	te	gaan	en	te	
wachten,	een	psychologe	van	
slachtofferhulp	wacht	daar	op	
haar	in	een	kamer,	er	wordt	
gevraagd of ze nog iemand moet 
verwittigen.	Ze	denkt	aan	haar	
eigen	dochter.	Hoe	moet	ze	dit	
zeggen	aan	de	telefoon:	‘Hey	
schatje	‘t	is	mama	euh,	kan	jij	
naar	het	politiekantoor	komen,	je	
oma	werd	vannacht	verkracht…’	
of	‘Hey	schatje,	ik	ben	op	het	
politiekantoor,	je	moet	naar	hier	
komen	en	wanneer	je	hier	bent	
leg	ik	het	uit,	ik	ben	ok,	kom	naar	
hier	en	ik	leg	het	uit.’	
Vanaf	dan	is	alles	anders.	
Wanneer	haar	mama	toekomt	
wordt	er	een	verklaring	
afgenomen,	wanneer	de	dochter	
vraagt	wat	er	gebeurd	is,	valt	
er	een	stilte.	Haar	moeder	
antwoordt:	‘Ik	ben	verkracht’,	
details	wil	ze	niet	delen.	Details	
worden	duidelijk	wanneer	ze	het	
verslag	leest.	

Vanaf dan is alles anders.
Haar	moeder	was	niet	zijn	eerste	
slachtoffer.	Hij	was	op	vrije	
voeten,	hij	was	geïnterneerd	
en	was	niet	teruggekeerd.	
Inspecteurs	van	de	zedenpolitie,	
zijn	met	zijn	foto	in	cafés	

Ze had zich voorgenomen dat ze niet zou voorlezen of lezen. Maar daar zat ze dan, blij dat ze 
haar tekst bij zich had. In gedachten had ze zich al lang, heel lang, 5 jaar ongeveer, voorbereid. Ze 
had alle mogelijke scenario’s, vragen, momenten, reacties al afgespeeld in haar hoofd. Eerst was 
er woede, vernedering, wraak. Dan was er woede en vernedering en dan alleen nog woede. Nu 
zijn er woede en verwerking. Ze kan niet zeggen dat ze dit NIET voor haar mama doet, dan zou 
ze liegen, maar ze doet dit vooral voor zichzelf. Ze moet dit doen voor zichzelf om dit een plaats 
te kunnen geven. Ze gaat geen vragen stellen, ze zal niet vragen waarom, ze gaat gewoon een 
verhaal vertellen.
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geweest	waar	hij	kwam,	ze	
(her)kenden	hem.	Uiteindelijk	
hebben	ze	hebben	gearresteerd.	
In	eerste	instantie	ontkent	hij	
alles,	maar	zijn	vingerafdrukken	
waren	overal.	Hun	leven	is	
niet	meer,	alles	is	anders.	Op	
aanraden	van	slachtofferonthaal,	
geeft	ook	de	dochter	zich	op	
als	slachtoffer,	zo	wordt	ze	
betrokken	in	het	onderzoek	en	
het	verdere	verloop	van	het	
proces.	Ze	is	aanwezig	in	de	
rechtbank,	ze	krijgt	het	woord,	
ze	uit	haar	verbazing	over	het	
feit	dat	iemand	die	niet	aan	zijn	
proefstuk	toe	is	als	het	over	
seksueel	geweld	gaat,	op	vrije	
voeten	rondloopt,	dat	iemand	die	
al	meerdere	malen	verdacht	werd	
van	verkrachting,	penitentiair	
verlof	krijgt.	Een	antwoord	kwam	
er	niet.	Ze	wordt	uitgenodigd	in	
de	gevangenis,	want	slachtoffers	
worden	ook	gehoord.	Ze	gaat,	
want	ze	wil	haar	zegje	doen,	
er	werd	gevraagd	of	het	een	
probleem	zou	zijn	moest	hij	ook	
aanwezig	zijn	op	de	hoorzitting.	
Ze	antwoordde	onmiddellijk:	
‘Neen,	geen	enkel	probleem’,	ze	
wou	de	persoon	die	dit	gedaan	
had	met	haar	moeder	zien.	Ze	
heeft	hem	gezien,	ze	heeft	hem	
aangekeken	en	ze	vond	het	
beangstigend	hoe	normaal	hij	
eruit	zag.	Ze	heeft	zijn	dossier	
kunnen	inkijken.	Ze	vindt	dat	
hij	nu	op	zijn	plaats	zit	in	de	
gevangenis,	ze	vindt	dat	wanneer	
iemand	tot	dit	in	staat	is,	dat	
wanneer iemand onder invloed 
van	alcohol	zich	om	de	ene	of	
andere	manier	vernederd	voelt,	
er	geen	plaats	is	voor	hem	in	
de	maatschappij.	Hij	heeft	een	
vrouw	van	boven	de	70	jaar	
in	haar	eigen	appartement,	
haar	vrouwelijkheid,	haar	
menselijkheid,	haar	trots	
ontnomen,	omdat	hij	zich	
vernederd	voelde.	Details	
herinnert	hij	zich	niet.

Ze	gaat	dit	gesprek	aan,	niet	
omdat	ze	op	zoek	is	naar	
antwoorden,	niet	omdat	ze	
wil	weten	waarom,	zij	gaat	
sowieso	met	opgeheven	hoofd	
buiten,	hoe	het	gesprek	ook	
uitdraait.	Ze	zal	elk	jaar	opnieuw	

komen	zeggen	dat	hij	op	zijn	
plaats	zit	waar	hij	nu	zit	en	dat	
zijn	volgende	slachtoffer	het	
waarschijnlijk	niet	zal	kunnen	
navertellen.	Ze	zal	blijven	
herhalen	dat	het	voor	hem	en	de	
maatschappij	de	juiste	oplossing	
is,	dat	hij	moet	blijven	waar	hij	
zit,	voor	altijd.	Hij	heeft	haar	
moeder	vernederd,	zomaar,	
omdat	hij	zichzelf	vernederd	
voelde,	hij	is	zwaar	over	de	
schreef	gegaan.	Ze	hoopt	dat	
hij	het	beseft,	maar	ze	weet	
niet	of	hij	in	staat	is	tot	besef	of	
empathie.	Ze	kan	zich	vergissen,	
ze	is	tenslotte	geen	psycholoog	
of	expert.	Haar	verstand	is	te	
klein	om	dit	te	vatten.

Het	bemiddelingsgesprek	
met	hem	is	achter	de	rug,	de	
woede	is	veranderd	in	boosheid	
en	nog	steeds	onbegrip.	De	
verwerking	is	begonnen.	Het	
was	een	gesprek	tussen	twee	
mensen,	niet	tussen	slachtoffer	
en	monster.	Zij	kan	verder	met	
de	verwerking,	hij	kan	verder	
werken	aan	zichzelf,	therapie	en	
ondersteuning.	

Vanaf nu is alles anders.

‘Het bemiddelingsgesprek met hem is 
achter de rug, de woede is veranderd 
in boosheid en nog steeds onbegrip. 
De verwerking is begonnen. Het was 
een gesprek tussen twee mensen, 
niet tussen slachtoffer en monster. Zij 
kan verder met de verwerking, hij kan 
verder werken aan zichzelf, therapie 
en ondersteuning.’ 

- Partners	aan	het	woord	-

Samenwerking Project DIALOOG

‘De strijd is 
gemeenschappelijkgemeenschappelijk, de 
uitdagingenuitdagingen ook’

De	samenwerking	tussen	
de	partners	van	het	project	
DIALOOG	en	Moderator	vzw	
gaat	al	ver	terug,	nog	voor	er	ooit	
enige	sprake	was	van	DIALOOG.	
Meer	zelfs	…	het	hele	initiële,	
prille	idee	om	misschien	ooit	
samen	een	groot	project	te	doen	
rond	‘gevangenissen	en	het	debat	
daarrond’	is	ontstaan	tijdens		een	
activiteit	van	Moderator	vzw:	
de	boekvoorstelling	van	Peter	
Vermeersch,	eind	2019.

Na	de	voorstelling,	bij	het	
obligate	cavaatje,	keuvelden	
Bart	(Avansa	Oost-Brabant),	Lies	
(toen	nog	De	Rode	Antraciet),	Ine	
(Moderator	vzw)	en	Kurt	(Avansa	
MZW)	wat	na	en	zeiden	we	
‘dat	zou	toch	straf	zijn	mochten	
we ooit eens regio- en sector-
overstijgend	een	project	doen.’	Et	
voila.

Maar	ook	in	de	praktijk	was	er	
al	langer	een	samenwerking	in	
verschillende	regio’s.	Zo	werk	ik	-	
als	sociaal-cultureel	werker	voor	

Kurt Declercq (stafmedewerker armoede en zorgzame samenleving - Avansa Mid- en Zuidwest), 
één van de grote trekkers van het project Dialoog blikt terug en vooruit mbt de samenwerking 
tussen DIALOOG en Moderator vzw. 
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Avansa	Mid-	en	Zuidwest	-	reeds	
sinds	2017	nauw	en	goed	samen	
met	Moderator	vzw.	Zij	zijn	zowel	
lid	van	het	regionaal	netwerk	
Rondom Prison,	als	steeds	
opnieuw	bereid	om	mee	te	
werken	aan	concrete	activiteiten	
voor	een	breed	publiek.	Gaande	
van	nabesprekingen	begeleiden	
na	een	film	zoals	‘The making of 
justice’, tot samen een	‘Achter 
de spiegel’-sessie doen voor een 
breed	publiek	dat	niet	betrokken	
is	bij	strafbare	feiten.	Op	die	
manier	proberen	we	ook	een	
platform	te	geven	aan	Moderator	
vzw	om	aan	een	publiek	te	tonen	
wat	Moderator	is	en	doet.	

Want	zoals	eerder	gezegd,	de	
‘strijd’	is	gemeenschappelijk.	De	
uitdagingen	ook.	

Hoe creëren we een 
maatschappelijke	beweging	
waarbinnen	alle	burgers	worden	
uitgedaagd	om	met	elkaar	in	
dialoog	te	gaan	over	hoe	we	als	
samenleving	evolueren	naar	een	
herstelgerichte	samenleving?	

Een vraagstelling die centraal 
staat	in	het	project	DIALOOG.	
Want	in	het	rapport	‘De	
VERREKIJKER’	(Moderator	
vzw	en	Linc)	lazen	we	bij	het	
schrijven	van	ons	projectdossier	
immers	het	volgende:	Willen	
wij	meer	ruimte	creëren	voor	
communicatie	en	participatie	bij	
het	omgaan	met	criminaliteit,	dan	
is	er	een	breder	maatschappelijk	
draagvlak	nodig	én	een	overheid	
die	deze	cultuur	bevordert.	Dit	
betekent	ook	dat	de	actoren	
in	diverse	maatschappelijke	
sectoren	-	justitie,	bestuurlijke	
instanties,	welzijnswerk,	
onderwijs,	socio-cultureel	werk,	
samenlevingsopbouw,	media	-	
deze	visie	moeten	ondersteunen	
en	helpen	uitbouwen.	Deze	
cultuurverandering	vraagt	om	
een	structurele	ontmoeting	en	
wederzijdse	versterking	van	alle	
betrokken	actoren.”	

We	voelden	ons	aangesproken.	
Een	uitdaging	die	we	met	beide	
handen	hebben	vastgepakt,	
bouwend	op	de	dynamieken	die	
er	hier	en	daar	regionaal	reeds	

aanwezig	waren.	Zoals	dus	bij	
ons,	hier	in	Mid-	en	Zuidwest-
Vlaanderen	met	Rondom	Prison.	

In	het	sociaal-cultureel	
volwassenenwerk	wordt	de	
term herstelrecht	als	dusdanig	
niet	gebruikt.	Een	zekere	
gemeenschappelijkheid	vonden	
we	wel	in	de	werkingsprincipes	
participatie, dialoog en 
empowerment.		We	zagen	
ankerpunten	die	vertrekken	
vanuit	een	gemeenschappelijke	
maatschappijvisie	die	dicht	
aanleunt	bij	het	herstelrecht:	
het belang van inclusie, 
verbindend werken en 
spreken, omgaan met (super)
diversiteit en het ontmijnen van 
polarisatie, bruggen bouwen, 
sectoroverschrijdend werken, en 
opzetten van lerende netwerken.	

DIALOOG	vertrekt	vanuit	dit	
kader	en	zet	ten	aanzien	van	
de	sectorspecifieke	diensten	en	
organisaties	een	complementair	
aanbod	op	van	sociaal-culturele	
praktijken	(socio-culturele	
activiteiten,	een	podcast,	
een	website	vol	verhalen,	
burgerpanels,	Herstelconferentie,	
…)	die	vertrekken	vanuit	de	
expertise	en	netwerken	van	de	
partners	binnen	de	regio’s.	Op	
die	manier	nodigt	DIALOOG	
een	breed	publiek	uit	tot	
genuanceerde	reflectie	en	
verdieping en faciliteren we op 
verschillende	manieren	dialoog	
over	‘herstel’	om	op	die	manier	
gesloten	werelden	een	stukje	te	
openen.	

Waardoor	we	pogen	de	kwestie	
van	een	herstelgerichte	
samenleving	tot	een	expliciet	
publieke	zaak	te	maken.
En daar - in die win/win - 
ontmoeten	DIALOOG	en	
Moderator	elkaar.
En	versterken	we	elkaar.

In	het	begin	van	DIALOOG	
nog	wat	aftastend,	maar	
naargelang	de	tijd	vorderde,	

werd	dit	intenser.	Begeleiden	
van	nagesprekken	bij	een	film	
of	aansluiten	bij	debatten,	
actief	meewerken	in	regionale	
netwerken,	meewerken	aan	de	
podcast	‘Iedereen	levenslang?’,	
mee	uitdenken	van	het	traject	
met	de	burgerpanels.		De	
leden	van	zes	burgerpanels	-	
verdeeld	over	de	5	Vlaamse	
provincies	en	het	Brussels	
Hoofdstedelijk	Gewest	-	gaan	
op	een	onderbouwde	manier	
met	elkaar	in	dialoog,	verdiepen	
zich	in	en	bouwen	kennis	op	
rond	herstel,	gaan	in	gesprek	
met	experts	en	denken	na	
over	een	herstelgerichte	
samenleving.	Begrippen	als	
‘aandachtig	luisteren’,	‘samen	
onderzoeken’	en	‘niet	meteen	
oordelen’	leiden	tot	een	echte	
dialoog	met	ruimte	voor	nuances	
en	andere	perspectieven.	We	
noemen	ze	DIALOOGgroepen,	
niet te verwarren met de 
dialooggroepen van Moderator 
vzw,	Daarnaast	werken	we	ook	
samen aan de webinar	‘Wat	
kan	herstel	betekenen	na	een	
misdrijf’	en	finaal	organiseren		
we	samen	de	Herstelconferentie	
(werktitel).

De	samenwerking	tussen	
de	partners	van	het	project	
DIALOOG	en	Moderator	is	een	
natuurlijke,	fijne,	warme	en	
logische	samenwerking.	Met	hun	
bemiddelingswerk	onderlijnen	
zij	dagelijks	de	moeilijke,	maar	
o	zo	waardevolle	zoektocht	
naar	herstel	van	wat	soms	
onherstelbaar	lijkt/blijkt.	Wat	
perfect	aansluit	bij	de	zoektocht	
die	het	project	DIALOOG	aan	
het	voeren	is,	naar	hoe	een	
samenleving	kan	evolueren	
naar	een	samenleving	gericht	
op	herstel.	Of	is	het	eerder	
omgekeerd?	Sluit	DIALOOG	
perfect	aan	bij	de	werking	van	
Moderator?	

Het filmfestival Ciné Détiné 
vertoonde tijdens de Week van 
Herstel (van 20 november tot 
26 november) op verschillende 
locaties in Vlaanderen en Brussel 
films met focus op ‘misdaad, 
straf en herstel’. 

Een	misdrijf	laat	sporen	na	
bij	zowel	het	slachtoffer	als	
de	dader,	maar	heeft	ook	een	
enorme	impact	op	familie,	sociale	
netwerk	en	de	samenleving.

Hoe	kijken	we	naar	‘daderschap’	
en	‘slachtofferschap’?	Laten	
we	niet	al	te	snel	slachtoffers	
in	de	kou	staan	met	hun	leed?	
Hebben we soms te snel een 
oordeel	klaar	over	mensen	
die	een	misdrijf	plegen?	Wat	
is	dat	dan	een	betekenisvolle	
gerechtigheid,	met	een	voor	alle	
partijen	bevredigende	uitkomst?	
Is	gevangenisstraf	werkelijk	
het	enige	antwoord?	En	zijn	
we als samenleving niet meer 
gebaat	met	een	‘zinvolle	en	
menswaardige	detentie’?

Ciné	Détiné	nodigde	de	
filmliefhebber	uit	om	te	
reflecteren	over	deze	best	wel	
moeilijke	maatschappelijke	
kwesties	aan	de	hand	van	
een divers samengesteld 
filmprogramma	op	verschillende	
locaties	in	Vlaanderen	en	Brussel.
Enkele	cijfers	op	een	rij:	

19 filmvoorstellingen
• 4	voorstellingen	voor	

gedetineerden	(waaronder	
ook	in	het	detentiehuis	
Kortrijk).

• 5	voorstellingen	voor	
gedetineerden	én	extern	
publiek

• 8	voorstellingen	voor	extern	
publiek

Tussen 360 – 375 deelnemers, 
verspreid over alle 
voorstellingen.
• Opkomst	voorstellingen	

gemengd	publiek	zeer	goed
• Voorstellingen	

gedetineerden:	kleinere	
groepen

• Extern	publiek	op	locatie:	
afhankelijk	van	locatie	
bv.	filmhuizen	zeer	goed,	
Gemeenschapscentra’s	
minder.

4 geselecteerde films uit het 
aanbod
• The	Painter	and	the	thief,	

meest	gekozen
• Tussen	Ons
• Kortfilm	Complices	(	volledige	

programma	kortfilms	niet)
• 107	Mothers

Omkadering - Verschillende 
methodieken

• Klassieke	nabespreking,	
informele	babbel	nadien,	
debat,	ervaringsdeskundige,	
methodiek	‘Over	de	streep’,	
rondleiding	gevangenis,	
combi	met	ontbijt,	...

• Omkadering	heeft	grote	
meerwaarde

• Begeleiding door Moderator 
zeer goed

• Verhaal	ervaringsdeskundige	
heeft	veel	impact

https://www.dialoogherstel.org/
cinedetine

Initiatief
‘Ciné	Détiné’	is	een	initiatief	
van	de	regionale	Avansa’s,	De	
Rode	Antraciet,	De	Huizen	vzw	
en	Moderator	vzw	in	kader	van	
Restorative	Justice	Week	en	het	
project	DIALOOG.

https://rondomprison.wordpress.com/2018/01/01/over_rondom_prison/
https://rondomprison.wordpress.com/2021/09/16/the-making-of-justice-4-oktober-2021/
https://rondomprison.wordpress.com/2021/09/16/the-making-of-justice-4-oktober-2021/
https://rondomprison.wordpress.com/2019/12/12/in-gesprek-over-daders-en-slachtoffers-12-december-2019/
https://rondomprison.wordpress.com/2019/12/12/in-gesprek-over-daders-en-slachtoffers-12-december-2019/
https://www.dialoogherstel.org/online-activiteiten/watkanherstelbetekenennamisdrijf
https://www.dialoogherstel.org/online-activiteiten/watkanherstelbetekenennamisdrijf
https://www.dialoogherstel.org/online-activiteiten/watkanherstelbetekenennamisdrijf
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Gevangenis | Herstelgerichte activiteiten

‘Het heeft wel degelijk nut 
om jezelf daar in vraag te 
stellen’
Onderin kan je de bijdrage lezen van Jolien Lescrauwaet, organisatieondersteuner CAW Noord-
West-Vlaanderen, in de gevangenissen Ruiselede en Brugge en van Thomas, gedetineerde in het 
Penitentiair Landbouwcentrum Ruiselede.  
Zij schreven voor het jaarmagazine elk hun impressies neer van enkele herstelgerichte 
activiteiten (herstelgerichte filmavonden en slachtoffergetuigenissen) in de gevangenis van 
Brugge en Ruiselede.  

Jolien: Als	organisatieondersteuner	bij	de	
dienst	Justitieel	Welzijnswerk	organiseer	ik	
groepsactiviteiten	voor	gedetineerden	in	de	
gevangenissen	van	Brugge	en	Ruiselede.	In	
november	2020	kwam	het	voorstel	van	Jinmei,	
bemiddelaar	bij	Moderator,	om	een	film	te	
vertonen	in	de	gevangenis	van	Ruiselede,	in	
het	kader	van	de	week	van	het	herstelrecht.	
De	film	zou	kaderen	in	het	herstelgerichte	
thema	en	zou	worden	aangegrepen	om	
meer	uitleg	te	geven	over	de	werking	van	
Moderator.	
Jinmei	stelde	twee	films	voor	waar	de	
deelnemende	gedetineerden	uit	konden	
kiezen.	Die	eerste	keer	werd	er	gekozen	voor	
de	Vlaamse	film	‘Offline’,	over	een	man	die	na	
zijn	vrijlating	uit	de	gevangenis	probeert	de	
band	met	zijn	familie	te	herstellen.	

Sinds	die	eerste	filmavond	zijn	er	in	Ruiselede	
al	heel	wat	films	de	revue	gepasseerd,	met	
thema’s	als	wraak,	rechtvaardigheid	of	het	
nemen	van	verantwoordelijkheid.	Ook	hebben	
we	dit	aanbod	inmiddels	geïmplementeerd	
in	de	gevangenis	van	Brugge,	voor	de	

langgestrafte	gedetineerden.	
We starten de avond nog steeds 
met	een	woordje	uitleg	over	
Moderator,	maar	de	nadruk	van	
de	avond	komt	steeds	meer	
te	liggen	op	de	nabespreking	
achteraf.	Hierin	worden	thema’s,	
gebeurtenissen	of	uitspraken	
uit	de	film	aangegrepen	om	een	
gesprek	te	voeren	en	meningen	
uit	te	wisselen.	

Het	gesprek	wordt	telkens	
begeleid door bemiddelaars 
Jinmei	of	Davy	van	Moderator.	
Zij	dagen	de	deelnemers	uit	
bij	argumenten	die	iets	te	kort	
door	de	bocht	zijn,	vragen	
door	of	leggen	een	link	tussen	
een	element	uit	de	film	en	de	
dagelijkse	realiteit	van	een	leven	
in	of	na	detentie.	Er	is	ruimte	
voor	persoonlijke	ervaringen,	al	
hangt	dit	af	van	de	veiligheid	in	
de	groep.	Ook	komen	er	vaak	
verhalen	over	eigen	situaties	
naar	boven.	Dit	lijkt	mij	dan	ook	
de grote meerwaarde van dit 
project:	het	biedt	de	deelnemers	
een	laagdrempelige	mogelijkheid	
om	na	te	denken	over	hun	
feiten,	de	slachtoffers	die	ze	zelf	
gemaakt	hebben	en	eventuele	
mogelijkheden	tot	herstel.	

Naast	de	filmvertoningen	kwam	
in	de	week	van	het	herstelrecht	
in	beide	gevangenissen	ook	
iemand	getuigen	over	hun	
ervaring	met	herstelbemiddeling.	
In	Ruiselede	hoorden	we	een	
indrukwekkende	getuigenis	van	

een	vrouw	wiens	zus	in	haar	
tienerjaren	vermoord	werd,	en	
hoe	zij	later	in	gesprek	ging	
met	de	dader.	De	deelnemers	
luisterden	respectvol	naar	haar	
verhaal	en	stelden	heel	wat	
vragen:	hoe	voelde	het	om	naar	
dit	gesprek	te	gaan?	Welke	
vragen	heb	je	daar	gesteld?	
Heeft	dit	geholpen	om	alles	een	
plaats	te	geven?	Op	welke	manier	
heeft	dit	traject	je	veranderd?	
De	avond	maakte	een	diepe	
indruk	op	de	aanwezigen,	mezelf	
inbegrepen.	Achteraf	hoorde	
ik	veel	bewondering	voor	de	
getuige,	hoe	zij	dit	proces	heeft	
aangepakt	en	hoe	zij	in	het	leven	
staat.

In	2023	sturen	we	lichtjes	
bij	en	gaan	volop	voor	de	
sterktes	van	dit	project.	In	
Ruiselede	zetten	we	nog	
meer	in	op	de	nabespreking	
bij	de	filmvoorstellingen	en	
rekenen	hiervoor	op	de	hulp	
van	ons	Activiteitenteam,	een	
team	van	zes	gedetineerden	
die	mee	het	groepsaanbod	
organiseren	en	bekendmaken	
bij	hun	medegedetineerden.	
In	Brugge	verbreden	we	ons	
doelpubliek	door	voor	elke	
afdeling	een	herstelgerichte	
activiteit	te	organiseren,	zodat	
ook	de	drugvrije	afdeling	en	de	
vrouwenafdeling	aan	bod	komen.	
De	getuigenis	komt	in	beide	
gevangenissen	terug	aan	bod	in	
de	week	van	het	herstelrecht.

Ik	heb	drie	films	en	één	
getuigenis	bijgewoond.

De	films	op	zich	zijn	goed	
uitgekozen	en	de	link	naar	
slachtoffer	en	dader	is	duidelijk.	
Bemiddelaar	Davy	legt	duidelijk	
uit	hoe	het	verhaal	ineen	zit	
en	wie	slachtoffer,	wie	dader	is	
en	hoe	het	tot	stand	komt.	Hij	
vraagt eerst de bevindingen van 
de deelnemers en laat ze zelf 
hun	perceptie	vertellen,	hij	geeft	
hierbij	duiding.

Over	de	begeleiding	en	interactie	
van	Davy	tijdens	de	nabespreking	
ben	ik	positief.	Hij	heeft	een	
goede	aanpak	en	leidt	het	
gesprek	weer	op	gang	als	het	stil	
valt.	Ook	zijn	vragen	zijn	goed	
voorbereid,	hij	maakt	dat	het	
duidelijk	wordt	voor	iedereen	en	
vraagt	of	iedereen	mee	is	in	het	
verhaal.	
Tijdens	de	film	‘Carnage’	waren	
er	deelnemers	die	het	bont	
maakten,	hij	is	hier	goed	mee	
omgegaan,	onverstoorbaar	leidt	
hij	de	sessie	verder.	Enkel	lof	
voor	Davy	dus,	hij	doet	dat		goed.

Een	kritisch	punt	is	dat	de	
groep	beperkt	tot	maximum	10	
personen	beter	tot	zijn	recht	
zou	komen.	Dus	als	er	meer	
deelnemers	zijn,	die	verdelen	in	
groepjes	tijdens	de	nabespreking	
om zo sociaal lanterfanten tegen 
te	gaan.

Het is voor mezelf een goede 
manier	geweest	om	nog	eens	stil	
te	staan	bij	de	situatie	waarin	ik	
me	bevind	en	hoe	ik	kijk	naar	de	
zaken	vanuit	mijn	ervaring	als	
dader.	Het	heeft	wel	degelijk	nut	

Thomas: “Mijn ervaringen”

Jolien: “Inzetten op de sterktes van dit project”
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om	jezelf	daar	in	vraag	te	stellen.	
Ik	heb	dit	niet	uitgesproken	maar	
zo een sessie van Moderator 
komt	wel	binnen.	Het	is	
waardevol	om	die	introspectie	
te	beleven,	zo	blijf	je	je	bewust	
van	welke	rol	van	betekenis	die	
is.	Ook	al	is	mijn	herstel	al	in	een	
goede	fase.

De	getuigenis	was	eveneens	
interessant	om	te	ervaren,	sterk	
dat	zij	dat	brengt.
De	getuigenis	verliep	goed.	Ik	
was	wel	wat	onder	de	indruk	
en	had	het	gevoel	de	rest	ook	
wel.	Het	was	een	straf	verhaal	
en	vooral	sterk	van	die	vrouw	
hoe	ze	daar	over	vertelde.	De	
standpunten	die	ze	daar	innam,	
werkten	voor	mij	persoonlijk	
inspirerend.	Ook	al	kan	ik	me	niet	
meten	met	zo’n	gebeurtenis,	haar	
verstandelijk	vermogen	daarover	
werkte	bemoedigend.
Er werden wel soms 
ongepaste vragen gesteld 
over	die	gebeurtenis	die	mijn	
wenkbrauwen	fronsten,	maar	
dat	is	gelukkig	niet	uit	de	hand	
gelopen,	want	dat	kan	echt	niet.

Voorts	was	het	opnieuw	goed	
georganiseerd.	Ik	was,	toen	ik	
voor	het	eerst	deelnam,	(film	met	
nabespreking)	niet	overtuigd,	
na	de	nabespreking	echter	wel.	
Vanaf	dan	was	het	waardevol	en	
een	blijver	om	te	doen.

Hierbij	wil	ik	afsluiten:	houden	
zo,	voor	mij	zijn	het	positieve	
ervaringen,	leermomenten.	
Bedankt	en	zet	er	verder	op	in.”

Gevangenis | Week van Herstel

Filmfestival Ciné Détiné
‘The Painter and the Thief’‘The Painter and the Thief’

* In de gevangenis van Hoogstraten zagen en bespraken 
15 gedetineerden samen met 15 vrije burgers de film 
‘The Painter and the thief’, een Noorse documentaire 
over een kunstenares die de dief van haar gestolen 
schilderijen opzoekt. Het boeiende gesprek na de film 
over misdaad, schuldbesef, straf, spijt, detentie, inkeer 
en herstel leverde verrassende inzichten op.

Het bekijken en bespreken van ‘The painter and the thief’ 
is een activiteit die deel uitmaakt van het filmfestival Ciné 
Détiné en kadert in het project DIALOOG. Avansa Kempen, 
CAW De Kempen, Moderator vzw, De Rode Antraciet, De 
Huizen en het personeel van het Penitentiair Schoolcentrum 
Hoogstraten werkten eraan mee.

Rollen omgedraaid
Barbora	Kysilkova	is	een	
Tsjechische	kunstenares	
die in Noorwegen woont 
en	werkt.	Het	gaat	goed	
met	haar	en	met	haar	
carrière.	Ze	staat	aan	
de rand van de grote 
doorbraak	en	is	klaar	om	
opgemerkt	te	worden	
door	het	grote	publiek.	
Dat	gebeurt	ook,	zij	
het	om	de	verkeerde	
redenen,	in	2015.	Ze	
stelt	tentoon	in	Oslo.	
Twee	van	haar	beste	
schilderijen	worden	
gestolen.	De	dieven	
worden	herkend	op	
de beelden van de 
bewakingscamera’s.	Ze	
worden	snel	ingerekend.	
Maar	de	schilderijen	zijn	
spoorloos.

Barbora	is	helemaal	in	de	
ban	van	het	gebeuren.	
Wie	steelt	haar	werken?	
Waarom	hebben	de	
dieven	juist	die	twee	
werken	gekozen?	En	
vooral:	waar	zijn	die	

*	Deze	bijdrage	verscheen	reeds	eerder	bij	Avansa	Kempen

schilderijen	nu?	Ze	besluit	
de	confrontatie	aan	te	gaan	
met	een	van	de	boeven:	Karl-
Bertil	Nordland.	Op	de	vraag	
waarom	hij	die	schilderijen	
stal,	antwoordt	hij	met	een	
ontwapenende	eerlijkheid:	“Ik	
vond	ze	prachtig.”	Maar	waar	
de	werken	intussen	zijn,	kan	
hij	niet	vertellen.	“Ik	leefde	in	
een	roes.	Heel	die	periode	is	
een	waas.	Ik	weet	niks	meer.”	
Barbora oordeelt of veroordeelt 
niet.	Als	compensatie	vraagt	
ze	hem	of	hij	model	wil	staan.	
Ze	wil	hem	portretteren.	Karl-
Bertil	stemt	toe.	Er	ontstaat	een	
band,	en	niet	veel	later	zelfs	een	
hechte	vriendschap.	Barbora	
maakt	een	reeks	portretten	van	
hem.	Ze	heeft	een	nieuwe	muze	
gevonden	en	floreert.	Maar	Karl-
Bertil	blijft	erg	labiel.	Na	een	
mislukte	afkickpoging	laat	hij	zich	
helemaal	gaan.	Kwaad	op	zichzelf	
en	op	de	hele	wereld	stapt	hij	
in	een	auto	en	rijdt	hij	zichzelf	
in	de	vernieling.	Hij	overleeft	
het,	maar	na	een	opname	in	het	
ziekenhuis	moet	hij	opnieuw	naar	
de	gevangenis.

Wat	volgt,	is	de	totale	ommekeer,	
al	komt	die	geleidelijk	en	niet	
plots.	Terwijl	Karl-Bertil	in	de	
gevangenis	aan	zijn	herstel	werkt	
en	vastberaden	is	zijn	leven	
weer	in	de	plooi	te	krijgen,	krijgt	
Barbora	het	steeds	moeilijker.	
Haar	carrière	zit	weer	in	het	
slop,	ze	wordt	geweigerd	door	
de	ene	na	de	andere	galerie,	ze	
komt	in	geldnood	en	ze	heeft	
relatieproblemen.	Wanneer	
Karl-Bertil	vrijkomt,	zijn	de	rollen	
omgedraaid.	Hij	bekommert	zich	
nu	om	de	kunstenares	en	belt	
haar	en	bezoekt	haar	om	haar	uit	
het	slop	te	trekken.

Zonder oordeel
Burgers	en	gedetineerden	praten	
na	over	de	film.	Een	eerste	
reactie	komt	van	een	burger.	
“Wat	mij	opviel,	was	dat	de	
vrouw	geen	oordeel	velt	over	de	
dief.	Ze	wil	wel	weten	waar	haar	
schilderijen	zijn.	Daar	vraagt	ze	
meermaals	naar.	Maar	we	hebben	
haar	nooit	verwijten	horen	
maken.	De	dief	zegt	dat	hij	niet	
meer	weet	waar	de	schilderijen	
zijn	en	zij	gelooft	dat.	Het	zal	
Karl-Bertil	mentaal	ongetwijfeld	
veel	geholpen	hebben	om	als	
vriend en niet als crimineel 

behandeld	te	worden.”	Spijkers	
met	koppen,	want	in	een	van	de	
vele	filmrecensies	van	de	prijzen	
winnende	film	‘The	painter	and	
the	thief’	schreef	een	criticus	
dat Barbora een geweldig goeie 
psychologe	zou	zijn.	Karl-Bertil	
zélf	diende	de	recensent	van	
antwoord.	Hij	bevestigde	dat	
Barbora	zonder	het	zelf	te	weten	
de	perfecte	psychologe	geweest	
was	voor	hem.

Op	de	vraag	wie	in	zijn	eigen	
leven	al	een	situatie	uit	de	film	
heeft	meegemaakt,	wordt	vooral	
met	‘ja’	geantwoord.	“Ik	herken	
de	moeilijke	jeugd	van	Karl-
Bertil.	Ik	ben	zelf	ook	opgegroeid	
in	een	sfeer	van	tirannie,	geweld	
en	dronkenschap.”	Een	ander	
herkent	de	aantrekkingskracht	
die een getormenteerde ziel 
kan	uitoefenen.	“Ik	herken	het	
aangaan	van	moeilijke	relaties.	
Ergens	in	de	film	legt	Barbora	
uit	dat	ze	op	zoek	wil	gaan	naar	
de	ziel	van	Karl-Bertil.	Dat	komt	
heel	dichtbij,	als	ik	dat	hoor.”	
Meer	dan	één	persoon	zegt	
ooit	de	financiële	problemen	te	
hebben	ondervonden,	waar	in	
de	docu	eerst	Karl-Bertil	en	later	
ook	Barbora	mee	te	kampen	

krijgen.	Gedetineerde	of	vrije	
burger:	met	geldproblemen	heeft	
bijna	iedereen	ooit	al	eens	te	
maken	gehad.

Zwart gat in je geheugen
De	vraag	of	het	begrijpelijk	is	dat	
de	kunstenares	het	zo	belangrijk	
vindt	waar	haar	werken	zijn,	
wordt	door	iedereen,	burgers	
en	gedetineerden,	bevestigend	
beantwoord.	“Het	zijn	haar	
kinderen.	Als	ze	uiteindelijk	één	
van	de	twee	werken	terugvindt,	
gaat	ze	languit	op	het	doek	
liggen.	Zo	innig	verbonden	is	
een	kunstenaar	met	zijn	werk.”	
Maar	niet	iedereen	gelooft	dat	
Karl-Bertil	niet	weet	waar	het	
doek	gebleven	is.	“Zeggen	dat	
je	een	zwart	gat	in	je	geheugen	
hebt,	is	wel	gemakkelijk.”	Daar	
is	een	van	de	gedetineerden	het	
niet	mee	eens.	“Het	kan	wél,	
hoor.	Als	je	verslaafd	bent,	loop	
je	volledig	verdoofd	rond.	Ik	ben	
ook	maanden	kwijt,	maanden	
waarvan	ik	me	helemaal	niks	van	
kan	herinneren.”

De	dubbele	vraag	wat	de	zin	
is	van	een	opsluiting	als	straf	
en	wat	het	doel	is	van	een	
detentie,	maakt	met	voorsprong	

Foto:	www.daltondistribution.be	
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de	meeste	reacties	los.	“In	de	
gevangenis	krijgen	we	de	tijd	
om	na	te	denken.	En	om	te	
leren	van	onze	fouten,”	zegt	
iemand.	Daar	kan	iedereen	zich	
in	vinden,	maar	er	komen	wel	
aanvullingen.	“Een	celstraf	heeft	
op	zich	geen	enkel	nut,”	vult	een	
gestrafte	aan.	“Waar	het	om	gaat,	
is	hoe	je	die	tijd	doorbrengt.	
Laat	me	het	verduidelijken	met	
een	vraag.	Je	moet	er	met	ja	
of	neen	op	antwoorden.	Als	je	
een	kapot	horloge	in	een	schuif	
stopt	en	je	trekt	na	acht	jaar	
die	schuif	open:	denk	jij	dan	dat	
het	horloge	gemaakt	is?	Dat	is	
dus	wat	ik	maar	wil	zeggen:	je	
moet	proberen	iets	nuttigs	te	
doen	met	je	gevangenisstraf.	
Alle	hulp	is	welkom	om	je	
te	helpen	veranderen.	Want	
als	je	buitengaat	zoals	je	
binnengekomen	bent,	heeft	de	
opsluiting	geen	enkel	nut	gehad.	
”

Tijd en hulp
Hoe	die	hulp	er	dan	uit	moet	
zien,	luidt	de	logische	volgende	
vraag.	Opnieuw	neemt	een	
gestrafte	het	woord.	“Dat	hangt	
van	persoon	tot	persoon	af.	
Cursussen	of	opleidingen	kunnen	
je	helpen	om	je	voor	te	bereiden	
bij	je	zoektocht	naar	werk.	Maar	
niet	iedereen	heeft	daar	behoefte	
aan.	Er	zitten	in	de	gevangenis	
immers	ook	goeie	stielmannen	
die	het	niet	nodig	hebben	om	
nog	een	nieuwe	stiel	te	leren.	Of	
kijk	naar	Karl-Bertil	in	de	film.	
Hij	is	zwaar	heroïneverslaafd	
en	zeker	niet	het	prototype	van	
een	crimineel.	Hij	heeft	zijn	
tijd	in	de	cel	gebruikt	om	af	te	
kicken.	Dat	zie	je	duidelijk.	Op	
het	moment	dat	hij	vrijgelaten	
wordt,	is	hij	minstens	10	kilo	
zwaarder.	Hij	heeft	zijn	tijd	
gebruikt	om	te	genezen,	want	
een	verslaving	is	een	ziekte.	
Zo	heeft	waarschijnlijk	elke	
gedetineerde	wel	specifieke	hulp	
of	steun	nodig	om	zijn	specifieke	
problemen	te	bekampen.”

Gevangenis

Kleinschalige, 
gedifferentieerde en 
herstelgerichte detentie
Interview van bemiddelaar Kaat Van Houdt met Marlies Gailliaert - vzw De 
Huizen

Kleinschalige en gedifferentieerde detentie heeft volgens Moderator heel wat troeven in 
handen om herstel ook in detentie als een evidentie te installeren. Door hun kleinschaligheid, 
hun persoonlijke aanpak, hun humaan en positief klimaat, hun nabijheid (mogelijkheid tot 
ondersteuning door de eigen context) maar ook door hun mogelijkheid tot maatwerk dient zich 
ruimte aan om ook herstel tussen dader, slachtoffer en samenleving mogelijk te maken.

Om die reden engageert Moderator zich ook als actief lid van de Algemene Vergadering van vzw 
De Huizen.  

Dag Marlies. Jij werkt voor vzw 
De Huizen. Waar staat die vzw 
voor?

VZW	De	Huizen	is	heel	duidelijk	
in	zijn	opzet.	Gevangenissen	
zijn	“ziekmakend”	en	wakkeren	
criminaliteit eerder aan dan 
dat	ze	die	terugdringen.	En	
toch	blijven	we	gedetineerden	
opsluiten	in	gevangenissen	die	
geen antwoord bieden op de 
noden	van	vandaag.	

Wij	bij	VZW	De	Huizen	zijn	
ervan	overtuigd	dat	kleinschalige,	
gedifferentieerde	en	in	de	buurt	
verankerende	detentiehuizen	hier	
wel	een	antwoord	op	kunnen	
bieden.	

De	kracht	van	onze	eerste	
pijler	kleinschaligheid brengt 
de	mogelijkheid	voor	een	
persoonsgerichte	aanpak,	directe	

communicatie,	transparante	
werking,	normalisering,	
participatie	van	alle	leden	
en	de	mogelijkheid	om	eigen	
verantwoordelijk	op	te	nemen.	
Zaken	die	vandaag	door	onze	
verouderde	mastodonten	maar	
ook	door	de	nieuwe	hightech	
mastodonten enorm belemmerd 
worden.	In	kleine	groepen	kan	
men	bouwen	aan	een	goede	
structuur	en	terwijl	zorgen	
voor	zinvolle	dagbesteding.	
Kleinschaligheid	zorgt	ervoor	
dat	onze	gedetineerden	opnieuw	
verbinding	kunnen	maken.	
Verbinding	met	elkaar,	met	
personeel,	met	familie	en	met	de	
samenleving.	

De	detentiehuizen	zijn	
gedifferentieerd	op	vlak	van	
beveiliging,	detentie-invulling	
en	begeleiding.	Negentig	
procent	van	de	huidige	

gevangenispopulatie	krijgt	
de	beveiliging	die	zij	nu	niet	
nodig	hebben.	Hier	moet	in	
gedifferentieerd	worden	net	
zoals	in	de	begeleiding,	dag	
invulling,	opleiding,	werk,	etc.	
Differentiatie	zorgt	voor	een	
persoonlijke	aanpak	op	maat	
van	de	gedetineerden.	Wil	men	
de	re-integratie	bevorderen	bij	
gedetineerden,	dan	moet	men	
differentiëren.	

De	kleinschalige	detentiehuizen	
zijn in de buurt verankerd.	Vanuit	
de	herstelgedachte	kunnen	ze	
op	die	manier	een	economische,	
sociale	of	culturele	rol	spelen	
in	hun	directe	omgeving.	De	
energie	en	kracht	van	onze	
gedetineerden	kunnen	geheel	
benut	worden.	Het	detentiehuis	
zal	de	buurt	versterken!	
Gedetineerden	krijgen	de	kans	
om	hun	verantwoordelijkheid	op	

Bemiddelaars	Kaat	Van	Houdt	en	Filip	Van	Gorp

Evaluatiebrief	van	één	van	de	deelnemers	
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benaderen.	Begeleiders	kunnen	
zo	de	moeilijke	momenten	
aangrijpen	als	leermomenten	in	
plaats	van	afwijzend	te	reageren.	
Gedetineerden	kunnen	elkaar	
positief	bekrachtigen	door	elkaar	
te	steunen	als	ervaringsdragers.	
Door	deze	manier	van	werken	
zal	ook	ruimte	gecreëerd	worden	
om	de	stap	te	kunnen	zetten	naar	
herstel	ten	aanzien	van	zijn/haar	
slachtoffer,	met	ondersteuning	
van	moderator.	

Ik sprak met studenten in het 
kader van een onderzoek in 
opdracht van jullie over de 
mogelijke samenwerking tussen 
een detentiehuis en Moderator. 
Wat waren de conclusies? 

Dat	klopt,	dat	was	een	onderzoek	
waarbij	studenten	op	zoek	zijn	
gegaan	naar	mogelijke	partners	
bij	de	ontwikkeling	van	een	
detentiehuis	in	Antwerpen,	
specifiek	voor	jongvolwassenen.	
Moderator	was	heel	erg	
enthousiast	om	te	horen	dat	deze	
piste	wordt	bekeken.	De	groep	
van	jongvolwassenen	bleek	voor	

Moderator	niet	zo	gemakkelijk	te	
bereiken.	Idealiter	is	de	drempel	
in	een	detentiehuis	lager,	wat	
maakt	dat	er	voor	deze	doelgroep	
meer	mogelijkheden	tot	herstel	
zullen	zijn.	

Voor	slachtoffers	is	het	niet	
evident om een gevangenis 
binnen	te	gaan.	In	een	
detentiehuis	zal	die	drempel	
ook	minder	groot	zijn,	omdat	
het	kleiner	is,	gemakkelijker	
te	bereiken	en	huiselijker,	dus	
minder	onbekend.

Een	organisatie	als	Moderator	is	
van	groot	belang	in	het	concept	
van	detentiehuizen.	Zij	kunnen	
mee	helpen	een	herstelgerichte	
cultuur	binnen	te	brengen	in	een	
detentiehuis.	De	herstelgerichte	
cultuur	zal	op	zijn	beurt	ervoor	
zorgen	dat	er	meer	ruimte	is	om	
het	aanbod	van	bemiddeling	ter	
sprake	te	brengen.	Ongetwijfeld	
zijn	er	veel	gedetineerden	die	
iets	zouden	kunnen	leren	uit	
een	bemiddeling	of	iets	kunnen	
betekenen	voor	het	slachtoffer	
door	te	bemiddelen.	

Moderator is lid van jullie AV, we 
werkten samen aan Ciné Detiné 
(project dialoog) en onlangs 
hebben we ook jullie denkdag 
mee vorm gegeven. Kunnen we 
bijna spreken van ‘partners in 
crime’? 

Absoluut	en	ik	denk	dat	‘partners	
in	crime’	hier	op	de	juiste	plaats	
komt.	We	zijn	onlosmakelijk	
met	elkaar	verbonden.	Het	
kan	de	vraag	zijn	van	het	kip	
of	het	ei.	Moderator	ademt	
een	herstelgerichte	cultuur	en	
probeert dit te realiseren binnen 
het	concept	van	een	gevangenis,	
maar	ook	jullie	botsen	op	muren,	
wat	maakt	dat	ook	jullie	nood	
hebben	aan	een	nieuw	concept,	
in	de	vorm	van	detentiehuizen.

We	hopen	dan	ook	vanuit	vzw	De	
Huizen	dat	we	met	de	uitrol	van	
de	detentiehuizen	samen	ervoor	
kunnen	zorgen	dat	herstel,	in	de	
ruime	zin	van	het	woord,	centraal	
staat.	We	zijn	heel	blij	dat	de	
huidige	regering	kiest	voor	de	
ontwikkeling	van	detentiehuizen	
maar	we	moeten	waakzaam	
blijven.

Het	is	dringend	tijd	voor	een	
fundamentele	verandering	en	
daar	heeft	iedereen	baat	bij,	zoals	
je	ook	zei	in	de	podcast	‘Snapt	ge	
mij	nu?’	van	VRT	NWS,	Kaat.

Dat klopt. De gevangenisstraf 
zoals we ze nu kennen is niet 
de oplossing. Veel slachtoffers 
die wij ontmoeten in een 
bemiddeling denken daar ook zo 
over. Voor hen is het van groot 
belang dat wat hen is overkomen 
niet nog eens gebeurt. Louter 
opsluiten voorkomt dat niet, 
bemiddeling kan hier wel toe  
bijdragen, maar er is meer nodig: 
fundamenteel anders kijken 
naar misdrijf en straf, namelijk 
met herstel als uitgangspunt en 
detentiehuizen als vorm.

Snapt	ge	mij	nu?	Podcast		-	(c)	vrt	nws	-	Kaat	Van	Houdt	(centraal)

te	nemen	en	iets	terug	te	doen	
voor	de	maatschappij.	

Om dit doel gerealiseerd te zien 
willen	we	enerzijds	het	beleid	
overtuigen	om	te	gaan	voor	een	
radicale	ommekeer	binnen	de	
strafuitvoering	maar	daarnaast	
willen	we	ook	de	publieke	opinie	
duidelijk	maken	dat	het	voor	elk	
van ons de moeite waard is om 
daarin	te	investeren.	

De	VZW	heeft	ondertussen	
een	ruim	netwerk	aan	partners	
waaronder	uiteraard	Moderator,	
maar	ook		VZW	Touché,	Liga	
voor	de	mensenrechten,	De	rode	
antraciet,	Bond	zonder	naam,	
klasbak,	en	nog	vele	andere.	

De huizen pleit dus voor een 
revolutie binnen het justitieel 
systeem. Waarom is dit zo 
belangrijk?

Omdat	het	huidig	
gevangeniswezen gewoon niet 
werkt.	De	recidivecijfers	in	België	
zijn	op	dit	moment	zeer	hoog,	tot	
wel	70%	recidiveert.	Daarnaast	
zitten	we	met	een	overbevolking	
dat	de	situatie	nog	schrijnender	
maakt.	Hierover	schreven	we	
onlangs	nog	een	artikel	in	de	
Knack	dat	onder	andere	door	
Moderator	werd	ondertekend.	
Daar roepen we op om de 
zwarte	bladzijde	van	verouderde	
methoden	en	verouderde	
concepten	definitief	om	te	slaan,	
zodat we de opstellers van de 
Universele	Verklaring	van	de	
Rechten	van	de	Mens	terug	in	de	
ogen	durven	kijken.

De manier waarop we in België 
vandaag	de	vrijheidsstraffen	
organiseren brengt geen goede 
resultaten	met	zich	mee:	geen	
goede	re-integratie,	geen	
herstel,	geen	normalisering,	geen	
responsabilisering,	...										De	
focus	ligt	hoofdzakelijk	op	
controle	en	veiligheid.	En	
toch	willen	we	allemaal	dat	de	
gedetineerde	na	zijn	straf	niet	
opnieuw	dezelfde	(of	andere)	
fouten	begaat.	Net	daarom	is	
het	belangrijk	dat	men	tijdens	de	
vrijheidsstraf	een	gedetineerde	

actief	voorbereidt	op	het	leven	
na	de	straf.	Een	leven	zonder	
criminaliteit.	

We	moeten	dus	absoluut	kiezen	
voor	een	ommekeer	binnen	het	
systeem.	We	zijn	heel	blij	dat	de	
huidige	regering	die	keuze	maakt.	
Minister	Van	Quickenborne	zei	
al	verschillende	keren	dat	hij	wil	
gaan	naar	80%	detentiehuizen	en	
20%	gevangenissen.	We	hopen	
dat	dit	ooit	realiteit	mag	worden!

Vorig jaar werd De Huizen 10 
jaar. Wij zijn mee komen klinken 
op de receptie met heel wat 
relevante sprekers. Hoe kijk je 
terug op de afgelopen jaren?

Het	was	fijn	met	jullie	erbij!	
10	jaar	De	Huizen	hebben	we	
vooral gevierd in die zin dat we 
iedereen	hebben	willen	bedanken	
die	mee	heeft	geholpen	om	het	
concept	bij	een	breed	publiek	
bekend	te	maken.	Dat	gaat	van	
praktijkwerkers	zoals	jullie,	
naar	journalisten,	academici,	

politiekers	alsook	gedetineerden.	
Iedereen	beseft	dat	verandering	
noodzakelijk	is.	

Waar	het	in	het	begin	een	heel	
nieuw	idee	leek	is	het	nu	een	
begrip.	Het	blijft	wel	onze	taak	
om	samen	met	jullie	duidelijk	
te	maken	dat	het	concept	van	
detentiehuizen	niet	enkel	ligt	
in	de	kleinschaligheid.	Het	is	
belangrijk	dat	er	detentiehuizen	
komen;	kleinschalig,	
gedifferentieerd	in	zijn	vorm	
en	lokaal	verankerd.	Meer	info	
hierover	kan	je	vinden	op	www.
dehuizen.be.

Moderator wil bijdragen aan een 
herstelgerichte maatschappij. 
Hoe kan ook een herstelgerichte 
cultuur in detentie dat doen? 

Vooraleerst	is	het	belangrijk	dat	
bij	elke	straftoemeting	nagedacht	
wordt	over	herstel,	in	de	brede	
betekenis	van	het	woord.	Herstel	
van	de	schade	die	men	aanrichtte	
aan	de	maatschappij	en	aan	het	
slachtoffer	is	van	belang,	maar	
ook	herstel	ten	aanzien	van	
zichzelf.	Bij	de	uitvoering	van	de	
vrijheidsstraf	in	een	gevangenis	
blijkt	dat	het	moeilijk	haalbaar	is	
om	tot	herstel	te	komen,	ook	al	
is	het	bij	wet	bepaald	dat	herstel	
een	belangrijk	onderdeel	is	van	
het	doel	van	een	straf.	Een	straf	
mag	zich	zeker	niet	verliezen	
in	vergelding.	Die	manier	van	
kijken	is	eeuwenoud	en	niet	
constructief.	Dit	zal	de	weg	naar	
herstel	en	verbinding	met	de	
maatschappij	alleen	maar	in	de	
weg	staan.

Herstel	draait	rond	het	
terugbrengen	van	evenwicht	
waarbij	verbinding	centraal	staat.	
Een	detentiehuis	kan	dit	creëren	
door	vanaf	dag	1	verbinding	
te	behouden	met	zijn/haar	
context	en	de	maatschappij.	Zo	
hebben	de	gedetineerden	van	
het	transitiehuis	te	Mechelen	
de	tuin	van	een	WZC	in	de	
buurt	onderhouden	ten	tijde	
van	corona.	Om	aan	een	
herstelgerichte	cultuur	bij	te	
dragen	is	het	ook	belangrijk	
om	te	werken	in	kleine	groep	
en	de	gedetineerde	als	mens	te	

‘We hopen dan ook 
vanuit VZW De Huizen 
dat we met de uitrol 
van de detentiehuizen 
samen ervoor kunnen 
zorgen dat herstel, in 
de ruime zin van het 
woord, centraal staat. 
We zijn heel blij dat de 
huidige regering kiest 
voor de ontwikkeling 
van detentiehuizen 
maar we moeten 
waakzaam blijven.

Het is dringend tijd 
voor een fundamentele 
verandering.’
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‘Voorheen vertelden we de 
mensen dat ze samen aan tafel 
worden gezet met het oog op 
verzoening. We beseffen nu 
dat dit voor veel mensen te 
kort door de bocht is en hen 
kan afschrikken om contact op 
te nemen met Moderator.’ 

Jullie hebben beiden 
het opleidingsonderdeel 
‘onderhandelen en bemiddelen’ 
gevolgd bij Universiteit Hasselt.
Waarom kozen jullie voor deze 
opleiding?

Joeri:	Deze	opleiding	is	in	
vergelijking	met	andere	
rechtsvakken	waartussen	
we	konden	kiezen,	minder	
juridisch	en	vooral	gericht	op	
vaardigheidstraining.	Met	het	
oog	op	de	toekomst	waarin	we	
misschien	kunnen	doorgroeien	
naar	een	leidinggevende	functie,	
leek	het	ons	belangrijk	om	
een	aantal	vaardigheden	en	
technieken	over	onderhandelen	
en	bemiddelen	onder	de	knie	te	
krijgen.
Kimberley:	Het	trok	ons	wel	aan	
om	praktisch	te	leren	hoe	–	fijne	
en	moeilijke	–	boodschappen	
goed	over	te	brengen,	hoe	
gesprekstechnieken	te	gebruiken.	
De	opleiding	heeft	ons	heel	veel	
geleerd.
Joeri:	We	leerden	niet	alleen	
hoe	met	onze	gesprekspartner	
om	te	gaan,	maar	er	werd	ook	
veel	stilgestaan	bij	jezelf,	wat	
verrijkend	was.	
Kimberley:	We	deden	zo	
bijvoorbeeld	rollenspelen,	waar	
we	eerlijk	gezegd	wat	tegen	op	

zagen,	maar	die	rollenspelen	en	
de	feedback	en	tips	van	de	prof	
hebben	ons	veel	geleerd.	Je	werd	
zo	heel	bewust	gemaakt	van	je	
eigen	houding	en	gedrag.

Jullie hebben dan samen voor dit 
vak een paper geschreven over 
de werking van Moderator en 
het nut van bemiddeling in de 
strafrechtelijke procedure?

Joeri:	Dat	klopt,	als	
parketsecretarissen	komen	
wij	dagelijks	in	contact	met	
strafrechtelijke	procedures	
en	de	partijen	die	hierbij	
betrokken	zijn.	Het	is	onze	
taak	om	de	parketmagistraten	
te	ondersteunen	in	hun	
dagdagelijkse	werking	waarbij	
ze	misdrijven	opsporen	en	
vervolgen.	Daarnaast	is	het	een	
belangrijk	onderdeel	van	onze	
functie	om	de	betrokken	partijen	
te	woord	te	staan.	We	merken	
meer en meer dat Moderator een 
plaats	heeft	verworven	binnen	
de	procedures	van	het	parket,	
ook	al	staat	bemiddeling	via	
Moderator	volledig	los	van	het	
strafrechtelijk	gedeelte.	Het	kan	
voor	beide	partijen	soms	heel	
veel	betekenen.	
Kimberley:	We	vinden	allebei	de	
bemiddeling die door Moderator 
wordt aangeboden erg 

interessant,	vooral	het	vrijwillige	
karakter	ervan	en	het	feit	dat	
het	naast	de	strafrechtelijke	
procedure	verloopt.	We	zien	dat	
info over Moderator steeds meer 
wordt opgenomen in brieven 
van	het	parket	aan	de	partijen.	
We	ontvangen	daardoor	ook	
meer	telefoontjes	van	burgers	
die	om	toelichting	vragen	bij	die	
brieven,	ook	over	bemiddeling.	
We proberen daar zo goed 
mogelijk	op	te	antwoorden,	met	
de	beperkte	kennis	die	we	over	
bemiddeling	hebben.	Door	het	
schrijven	van	deze	paper	en	het	
interview	dat	we	van	jou	als	
bemiddelaar	mochten	afnemen,	
hebben	we	veel	meer	inzicht	
gekregen	in	wat	jullie	doen	
en	wat	een	bemiddeling	kan	
inhouden.	Voorheen	vertelden	
we de mensen dat ze samen 
aan	tafel	worden	gezet	met	het	
oog	op	verzoening.	We	beseffen	
nu	dat	dit	voor	veel	mensen	te	
kort	door	de	bocht	is	en	hen	kan	
afschrikken	om	contact	op	te	
nemen	met	Moderator.	
Joeri:	We	kunnen	nu	een	
gerichter	antwoord	geven	en	
hen	stimuleren	om	Moderator	
te contacteren om dit met een 
bemiddelaar	te	bespreken.	Het	
is een grote meerwaarde voor 
ons	om	dit	nu	beter	te	kunnen	

Interview van bemiddelaar Dirk Roussard met parketsecretarissen Kimberley 
Moerman en Joeri Tits - Parket Limburg

De medewerkers van de parketadministraties zijn zeer belangrijke samenwerkingspartners 
voor de lokale bemiddelingsdiensten van Moderator.  Zij zorgen onder andere voor een goede 
informatiedoorstroming tussen de magistraten, de burger en de bemiddelaars en zij zorgen er 
mee voor dat de juiste mensen bij de bemiddelingsdiensten terechtkomen.  

Parket | Samenwerking

Onderhandelen en 
bemiddelen
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kaderen.	We	zijn	heel	beperkt	
in	wat	we	de	mensen	kunnen	
vertellen	aan	de	telefoon,	maar	
nu	is	de	info	alleszins	correct.	
We	kennen	de	juridische	weg	
van	a	tot	z,	maar	jullie	aanbod	
van bemiddeling intrigeerde ons 
omdat	het	een	andere	weg	is.	
Ons idee is dat een bemiddeling 
het	meeste	kans	op	slagen	heeft	
als	het	vrijwillig	is,	omdat	men	
er	dan	echt	voor	kiest.	Binnen	
de	procedure	Bemiddeling	en	
Maatregelen	is	er	een	grote	stok	
achter	de	deur	en	kan	je	je	wel	
vragen	stellen	bij	de	oprechtheid	
van	een	verdachte	om	eraan	mee	
te	werken.	

Wat is precies jullie 
taak met betrekking tot 
herstelbemiddeling?

Kimberley:	De	beslissing	
om in een dossier de 
partijen	te	informeren	over	
herstelbemiddeling	ligt	bij	
de	magistraten,	juristen	of	
parketcriminologen.	Het	
gaat om de zogenaamde 
opportuniteitsoverwegingen.	Wij	
zorgen	er	bij	de	administratie	
vervolgens	voor	dat	de	juiste	
partijen	worden	aangeschreven	
en	dat	er	een	kantschrift	naar	
Moderator	gaat.	
Joeri:	Na	afloop	van	de	
bemiddeling	maakt	Moderator	
een	kennisgeving	over	aan	
ons,	met	info	over	al	dan	
niet opstart van bemiddeling 
en desgevallend wordt een 
bemiddelingsovereenkomst	
bijgevoegd.	We	voegen	dit	toe	
aan	het	dossier	en	stellen	zo	
de	magistraat	of	titularis	in	
kennis,	die	er	vervolgens	gevolg	
aan	geeft.	Het	is	zo	dat	we	al	
eens	een	overeenkomst	lezen	
en	een	inkijk	krijgen	in	wat	de	
bemiddeling	voor	de	partijen	
heeft	betekend.	

Kimberley:	Dit	is	interessant	om	
te	lezen	en	fijn	om	te	zien	dat	
een	bemiddeling	is	gelukt.	
Joeri:	Het	maakt	een	
administratief	dossier,	zoals	
wij	het	zien,	tastbaar.	Voor	de	
magistraat	is	het	volgens	mij	wel	
een	belangrijk	document,	een	
resultaat	van	de	bemiddeling	
die	zij	hebben	geïnitieerd.	Het	
kan	ook	hun	verdere	beslissing	
beïnvloeden.
Kimberley:	Het	vraagt	soms	veel	
werk	om	uit	een	dossier	alle	
gegevens	te	halen,	de	brieven	op	
te	maken	en	het	aan	te	melden	
bij	Moderator,	maar	de	feedback	
in	de	vorm	van	een	kennisgeving	
en/of	overeenkomst	stimuleert	
ons	wel	om	dit	te	blijven	doen.

Is jullie kijk op Moderator 
veranderd na het maken van 
jullie paper?

Kimberley:	Ik	zie	er	alleen	nog	
veel	meer	de	voordelen	van	in.
Joeri:	Wij	krijgen	regelmatig	
telefoon van benadeelden die 
vragen	hebben	over	hun	dossier.	
Helaas	mogen	wij	telefonisch	
geen	informatie	geven	over	
een	dossier.	Dit	is	natuurlijk	
ook	logisch,	want	wij	kunnen	
telefonisch	de	identiteit	van	de	
beller	niet	verifiëren.	Het	gaat	om	
vertrouwelijke	informatie	en	wij	
zijn	niet	opgeleid	om	juridische	
uitleg	te	verschaffen.		Wanneer	
ik	merk	dat	iemand	met	andere	
vragen zit die verder gaan dan 
puur	de	juridische	kwestie,	is	het	
aanbod	van	Moderator	voor	mij	
het	meest	positieve	wat	wij	als	
administratie	kunnen	meegeven.	
Kimberley:	Zeker	omdat	ik	nu	
een	veel	beter	beeld	heb	van	
bemiddeling.	Voorheen	was	
dat	het	algemene	beeld	van	
twee	mensen	aan	tafel	die	het	
uitpraten	met	elkaar.	Nu	besef	
ik	bijvoorbeeld	beter	dat	een	

verdachte	via	bemiddeling	
erkenning	kan	geven	aan	een	
slachtoffer,	daar	had	ik	veel	
minder	bij	stilgestaan.	Ik	bekijk	
bemiddeling	nu	anders	en	ik	kan	
het	ook	beter	overbrengen	en	dat	
is	een	grote	meerwaarde.	

Hoe ervaren jullie de 
samenwerking met Moderator in 
Limburg?
Kimberley:	Als	heel	positief!	
Jullie	zijn	vlot	bereikbaar	voor	
ons	als	we	met	vragen	zitten.	Dat	
is	ook	zo	in	de	andere	richting.	
Ik	zie	dit	als	een	heel	goede	
samenwerking.	
Joeri:	Naast	het	maken	van	
onze	paper	als	opdracht	in	
de	opleiding	lijkt	het	ons	een	
goed	en	handig	instrument	om	
nieuwe	parketmedewerkers	te	
informeren	over	jullie	werking.	
Het	is	niet	zo	eenvoudig	om	de	
werking	van	Moderator	in	een	
paar	woorden	uit	te	leggen	en	
dan	kan	de	paper	daarin	hulp	
bieden.	
Kimberley:	We	proberen	dit	
te	doen	omdat	we	nu	goed	
beseffen	dat	onze	kennis	
voorheen	heel	beperkt	was.	We	
willen	daarom	nieuwe	mensen	
onze	kennis	meegeven	en	zo	er	
mee	voor	zorgen	dat	de	juiste	
informatie	wordt	gegeven.	Het	
zou	zeker	ook	een	meerwaarde	
zijn	dat	Moderator	zelf	aan	
parketmedewerkers	komt	
vertellen	over	hun	werking.	Jullie	
praktijkvoorbeelden	geven	een	
goede	inkijk	in	wat	bemiddeling	
kan	betekenen	en	zullen	zeker	
bijdragen	aan	de	kennis	over	
jullie	aanbod.

Bedankt voor dit gesprek en 
zeker ook bedankt voor al 
jullie inspanningen en de fijne 
samenwerking!

- Internationaal -

Restorative Justice

JUSTICE BEYOND BORDERS:JUSTICE BEYOND BORDERS:  
Restoring connections 
through space and through space and 
language language 

Ingrid Marit - Pieter Verbeeck - Katrien Lauwaert
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11de internationale EFRJ conferentie te Sassari (It) | 23 – 25 juni 2022

Na 4 jaar was het dan eindelijk zover.  De internationale Restorative Justice beweging blies verzamelen in 
het warme Sassari (Sardinië) en mocht zich opmaken voor enkele dagen van netwerking en ontmoeting, 
ervaringsuitwisseling en wederzijdse inspiratie. 

Naar organisatiegewoonte konden ook vanuit Moderator vzw enkele collega’s deelnemen.  Moderator 
wil zich immers niet enkel terugplooien op eigen regio en focus op methodiek, maar gelooft sterk in het 
versterken van haar impact door mee te bouwen aan een internationale herstelrechtelijke gemeenschap 
door eigen ervaringen te delen, maar evenzeer door gevoed te worden door nieuwe academische inzichten 
en uitgedaagd te worden door nieuwe herstelgerichte praktijken. 
Pieter Verbeeck brengt een kort verslag.  Samen met collega’s Ingrid Marit en Katrien Lauwaert nam hij 
vanuit Moderator vzw deel aan de conferentie. 

De	trip	begon	dit	jaar	wat	in	
mineur,	aangezien	2	collega’s	
niet	mee	konden	vertrekken	
door	ziekte	en	persoonlijke	
omstandigheden.		De	fragiliteit	van	
deze	tijden	kwam	hier	opnieuw	
om	de	hoek	loeren.		De	resterende	
Moderator-en	namen	hen	mee	in	
het	vertelde	verhaal.		

Vanuit	Moderator	engageerden	
we	ons	immers	om	2	workshops	
te	verzorgen	rond	projecten	en	
thema’s	die	ons	de	afgelopen	jaren	
in	onze	praktijk	bezighielden,	m.n.,	
Samenspraak:	herstelgerichte	
dialooggroepen	en,	geïnspireerd	
door	het	project	Vertel	Herstel,		
het	gebruik	van	verhalen	in	het	
creëren	van	aandacht	en	draagvlak	
voor	bemiddeling	en	herstelrecht.		
Maar	eerst	weer	naar	het	begin	
van	de	conferentie	en	reizen	
in	tijden	van	stakingen	en	
onzekerheid.		

Een	heenvlucht	met	wat	
vertraging,	maar	al	bij	al	vlot	ter	
plekke	geraakt.		Kennismaking	
met	de	Sardijnse	taxiwereld,	
onderhandelen	kunnen	ze	(!),	om	
uiteindelijk	aan	te	komen	in	onze	
hotels,	die	ongetwijfeld	ooit	hoge	
toppen	scoorden,	maar	die	tijd	
moet	eerder	in	de	jaren	’80	van	
vorige	eeuw	gesitueerd	worden.		

Zwoele	hitte	vergezelde	het	
gebrom	van	airconditioning	
doorheen	de	nacht.		

De	conferentie	startte	op	
woensdag	met	de	AGM,	zeg	maar	

de	Algemene	vergadering	van	
het	EFRJ.		Naast	een	terugblik	
op	de	werking	en	financies	van	
het	Forum	was	het	belangrijkste	
wapenfeit	de	verkiezing	van	de	
nieuwe	Board	members,	zeg	
maar	de	nieuwe	Bestuursleden.		
Belangrijk	voor	België	in	deze,	
was	dat	Antonio	Buonatesta,	
jarenlang	het	opperhoofd	van	
onze	zusterorganisatie	Médiante,	
zich	kandidaat	stelde	en	verkozen	
werd	in	de	nieuwe	board.		Na	het	
afscheid	van	Bart	Claes	komt	er	
zo	toch	opnieuw	een	stem	uit	
onze	contreien	mee	aan	het	stuur.		
Naast	Antonio	werden	ook	Claudia	
Christen-Schneider	(SUI)	en	Jorge	
Olléro	Peran	(ESP)	verkozen.	
Patrizia	Patrizi	(IT)	en	Brunilda	Pali	
(ALB/BEL)	werden	herkozen	als	
Board	leden.		Tot	slot	vervolledigen	
ook	Tim	Chapman	(N.IRL),	Katarina	
Soulou	(FRA/GRE),	Maia	Chochua	
(GEO)	en	Petra	Masopust	Sachová	
(CZE)	de	Board	de	volgende	jaren.		
Samen	met	Bart	Claes	namen	we	
afscheid	van	Annemieke	Wolthuis	
en	Lars	Otto	Justad.		

Naast	deze	verkiezing	vond	ook	
de	uitreiking	van	de	2-jaarlijkse	
Restorative	Justice	award	
plaats.		De	award	werd	dit	jaar	
gemaakt	door	één	van	de	leden	
van	het	Forum,	RJ	practitioner	
en	kunstenares	Clair	Aldington.		
Geïnspireerd	door	het	nieuwe	
logo	van	het	Forum	ging	ze	heel	
participatief	aan	de	slag	met	hout	
en	metaal	en	Kintsugi	principes,	de	
baseline	van	het	Forum	werd	erin	
gebrand.	

Deze mooie award zal voortaan 
in Noorwegen te bewonderen 
zijn,	want	de	award	werd	heel	
terecht	uitgereikt	aan	één	van	de	
founding	members:	Siri	Kemeny	
van	Konfliktradet,	de	Noorse	
bemiddelingsdienst.		

Genoeg	over	het	formele	deel	
van	de	conferentie,	over	naar	de	
inhoud.		

Gespreid	over	drie	dagen	
namen	347	deelnemers	uit	41	
verschillende	landen	deel	aan	5	
plenary	sessions,	70	workshops	
en	5	field	trips.	Zoals	je	begrijpt	
teveel	om	hier	allemaal	in	detail	te	
bespreken.		We	lichten	er	daarom	
enkele	zaken	uit	die	ons	het	meest	
bijgebleven	zijn	of	geïnspireerd	
hebben.

Als	je	een	conferentie	kan	starten	
met	de	officiële	goedkeuring	en	
ondersteuning	van	de	paus	himself	
en	nadien	de	minister	van	Justitie	
van	Italië	live	een	toespraak	
kan	laten	brengen,	die	van	een	
persoonlijke	betrokkenheid	en	
bewustzijn	getuigde,	die	doet	
verhopen	dat	Italië	de	volgende	
jaren	de	grote	voortrekker	kan	
worden	op	het	vlak	van	RJ,	dan	
ben	je	als	deelnemer	meteen	
opgeslorpt in de goeie vibe van 
een	conferentie.		

Doorheen	de	conferentie	
maakten	de	5	plenaries	indruk	
op	de	deelnemers.		Meest	in	
het	oog	en	het	hart	sprongen	
de	verhalenvertellers.		Dominic	

Barter,	geboren	in	de	UK,	maar	
met	een	Braziliaanse	hart	nam	ons	
mee	naar	de	sloppenwijken	van	
Rio	de	Janeiro	waar	hij	ons	vragen	
voorschotelde	over	het	politieke	
doel	van	RJ,	wie	zijn	de	conflict	
eigenaars,	en	hoe	zoeken	we	naar	
oplossingen	vanuit	de	community,	
zonder	te	vertrekken	vanuit	
opgelegde	regels	en	methodieken.		
Dominic	heeft	zo’n	rijke	ervaring	
in	verbindende	communicatie,	
restorative	circles,	beleid,	justitie,	
onderwijs,	…	dat	de	vragen	die	
hij	opwerpt	en	de	stijl	waarin	hij	
ze	brengt,	je	wel	aan	het	denken	
moéten	zetten.		Heel	inspirerende	
bijdrage.		

Naast	deze	sessie	mochten	we	ook	
getuige	zijn	van	de ‘ENCOUNTER 
OF ENCOUNTERS’. (Meer	info	
hierover	lees	je	op	de	volgende	
pagina’s.)

Op	het	podium	van	het	
conservatorium	van	Sassari,	
onze	vaste	uitvalsbasis,	konden	
we	luisteren	naar	live	verhalen	
van	slachtoffers,	daders,	
betrokkenen	en	begeleiders	bij	
langdurende	en	zeer	pijnlijke	
gemeenschapsconflicten	in	Spaans	
Baskenland,	Noord	Ierland,	Italië,	
Israël	en	Palestina.		Alle	getuigen	
namen	in	hun	respectievelijke	
landen deel of waren begeleider 
van	RJ	programma’s.		Ze	delen	
allen	de	schaduw	van	de	pijnlijke	
effecten	van	het	geweld	en	de	
overtuiging	om	zich	in	te	zetten	
zodat	dit	alles	nooit	meer	opnieuw	
kan/zal	gebeuren.		Elk	vanuit	
zijn	eigen	perspectief.		De	groep	
ontstond	in	2018	vanuit	een	
gedeelde	nood	om	uit	te	wisselen	
over	de	gemeenschappelijkheden	
in	al	deze	verschillende	situaties	
en ervaringen en om verder 
te	bouwen	op	de	gedeelde	
ervaringen	van	verlies	en	hoop	op	
verzoening.		Het	voelde	toch	alsof	
je	opnieuw	getuige	was	van	een	
stukje	geschiedenis	in	the	making,	
gewoon	al	de	idee	dat	dit	kon.		

Zoveel	leed,	zoveel	agressie,	en	
toch	samen	op	zoek,	samen	op	een	
podium.		

Tot	slot	maakte	ook	het	verhaal	
van	Jasmyn	Elise	Story	indruk.		
Jasmyn	is	een	Afro-Amerikaanse	
RJ	facilitator,	met	Italiaanse	
roots.		Ze	bracht	een	persoonlijke	
getuigenis	over	xenofobe	
ervaringen	terwijl	ze	in	Italië	
woonde	en	koppelde	er	meteen	
de	noden	van	een	gemeenschap	
aan,	die	dagelijks	geconfronteerd	
wordt	met	vooroordelen	en	haat.		
Ze	formuleerde	een	oproep	om	als	
burgers	veel	meer	de	RJ	waarden	
in	de	dagelijkse	praktijk	te	brengen	
in	het	reageren	op	en	omgaan	met	
xenofobie	en	haat.		Een	kleine	krop	
in	de	keel	was	ons	deel.	

Naast de plenaries stonden er 
natuurlijk	ook	vele	workshops	op	
de	agenda.

Uit	onze	eigen	bijdragen,	onthoud	
ik	vooral	de	gelijkenissen	tussen	
ons	eigen	Samenspraak	project	
en	de	Franse	ervaringen	met	
herstelgerichte	dialooggroepen,	
toegelicht	door	het	Franse	
instituut	voor	RJ	(IFJR).		Zeer	
interessant	om	in	de	toekomst	
verder op te volgen en te 
onderzoeken.	De	workshops	
waren een mooie blend van 
datgene	waar	onze	organisatie	
goed	in	is.		Een	blend	van	
praktijkervaring,	beleids-	en	
wetenschappelijke	duiding	en	
creatieve	methoden	om	hiermee	
aan	de	slag	te	gaan.		Zo	konden	
we	de	Samenspraak	sessie	
opbouwen	rond	ontmoetings-	en	
gespreksmethoden	die	ook	in	de	
dialooggroepen	toegepast	worden,	
konden	we	beeldmateriaal	uit	
onze dialooggroepen tonen en 
konden	we,	door	de	technologie,	
zelfs	onze	zieke	collega	op	het	
thuisfront	toch	de	workshop	
mee	laten	begeleiden	vanuit	haar	
rijke	ervaring.		Een	opsteker!	In	
de	andere	workshop	konden	we	

ons	geloof	in	de	betrokkenheid	
van ervaringsdragers in vele 
geledingen	van	onze	organisatie	
duiden.		Het	verhaal	verteld	door	
de	mensen	zelf,	niet	in	hun	plaats…	
RJ	principes	ook	toegepast	op	
sensibiliserende	momenten.		De	
grote	variatie	aan	beschikbaar	
materiaal,	de	socio-culturele	
insteken	in	de	benadering	en	de	
rijke	ervaring	op	het	vlak	van	het	
uitbouwen	van	een	netwerk	van	
samenwerkingspartners	en	burgers	
kwamen	aan	bod.		

Ook	andere	workshops	
brachten	inspiratie.	Thema’s	en	
aandachtspunten	als	bemiddelen	
bij	sexual	and	domestic	violence,	
ervaringen	en	mogelijkheden	
van	het	gebruik	van	digitale	
tools	en	online	bemiddelen,	
het	specifieke	gebruik	van	taal	
in	de	RJ	context,	herstel	in	het	
onderwijs	en	nog	veel	meer.
Nieuwe	contacten	werden	gelegd,	
nieuwe	opportuniteiten	zullen	
zich	aandienen	in	de	verdere	
ontwikkeling	van	RJ,	ook	in	onze	
contreien.		

Naast	inhoudelijk	relevant,	is	
een	conferentie	ook	een	tijd	van	
ontmoeten.		Op	de	informele	
momenten	tussendoor	en	bij	het	
eten ’s avonds ontstaat er een 
soort	van	gedeelde	magie,	die,	zo	
denk	ik	althans,	heel	specifiek	is	
voor	de	mensen	betrokken	binnen	
dit	netwerk.		

Er	wordt	gelachen,	gediscussieerd,	
er	wordt	omhelsd	en	af	en	toe	een	
traan	weggepinkt.		Getuige	mogen	
zijn	van	bijzondere	ontmoetingen	
en	zelf	het	gevoel	krijgen	deel	te	
zijn	van	een	groter	geheel,	geeft	
moed	en	overtuiging.		

Bedankt	EFRJ	voor	het	
engagement	en	het	geloof.			
Samen	kan	er	veel.		
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Grootschalige conflicten

Encounter 
of encouters

Van	28	september	tot	2	oktober	
2022	konden	wij	(Ivo	Aertsen	en	
Katrien	Lauwaert,	respectievelijk	
bestuurslid	en	beleidscoördinator	
van	Moderator	vzw)	een	
merkwaardige	ontmoeting	
bijwonen	in	Milaan:	‘The	
Encounter	of	the	Encounters’.	
Op	initiatief	en	met	de	steun	
van	de	Katholieke	Universiteit	
van	Milaan	kwamen	vier	
ontmoetingsgroepen	uit	even	
veel	verschillende	landen	samen	
om	elkaar	te	ontmoeten	en	
ervaringen	te	delen.	Waarover	
gaat	het?	Sinds	meerdere	jaren	
komen	in	deze	landen	–	Israël/
Palestina,	Italië,	Spanje	en	
Noord-Ierland - mensen samen 
die	als	‘slachtoffers’	of	‘daders’	
betrokken	waren	bij	extreme	
vormen	van	politiek	geweld	of	
‘terrorisme’.	In	Israël/Palestina	
is	dat	de	groep	‘Parents	Circle	–	
Families	Forum’,	die	familieleden	
samenbrengt	van	beide	‘kampen’	
maar allen een zoon als soldaat 
of een ander familielid verloren 
in	het	gewelddadige	conflict.	In	
Italië	zijn	dat	voormalige	leden	
van	de	Rode	Brigades	of	andere	
politiek	gewelddadige	groepen	
enerzijds	en	familieleden	van	
gedode	slachtoffers	anderzijds.	
Gelijkaardige	ontmoetingen	
deden	en	doen	zich	voor	in	het	
Baskenland	en	in	Noord-Ierland,	
steeds	tussen	personen	die	
verantwoordelijk	waren	voor	
extreem	politiek	geweld	en	
personen	die	er	de	tragische	
gevolgen	van	ondervonden.	
Op	zich	zijn	dit	bijzondere	

initiatieven,	die	men	aanvankelijk	
niet	voor	mogelijk	acht,	maar	
die,	na	verloop	van	jaren,	toch	
realiteit	worden	dankzij	de	inzet	
van ervaren bemiddelaars en 
tussenpersonen.	Verschillende	
van	deze	initiatieven	zijn	
beschreven	in	boeken,	rapporten	
en	artikelen.

Deze	initiatieven	uit	de	
vier	landen	hebben	elkaar	
sinds	2019	gevonden	in	
gemeenschappelijke	workshops	
en	andere	activiteiten,	onder	
meer	in	San	Sebastián	en	tijdens	
de	laatste	conferentie	van	het	
European	Forum	for	Restorative	
Justice	in	Sassari,	in	juni	van	
dit	jaar.	In	Milaan	had	er	nu	
een	ruimere	ontmoeting	plaats,	
met	een	zeventigtal	personen	
uit	diverse	landen	vanuit	de	
bestaande	ontmoetingsgroepen.	
Dit	waren	vooral	zij	die	direct	
betrokken	geweest	zijn	bij	deze	
vormen	van	extreem	geweld,	
de	zogenaamde	‘getuigen’	
(zowel	langs	slachtoffer-	als	
langs	daderkant)	en	een	kleine	
groep andere personen die een 
ervaring	of	interesse	hadden	in	
de	problematiek.	Gedurende	vier	
dagen werden op intensieve en 
vertrouwelijke	wijze	ervaringen	
uitgewisseld.	Onnodig	te	
vermelden	dat	dit	moeilijke	
gesprekken	zijn,	die	mensen	
in	hun	diepste	kern	raken	en	
de	meest	persoonlijke	emoties	
oproepen.	Beeld	je	in:	de	zoon	
van	een	vermoorde	politieagent	
kijkt	de	verantwoordelijke	van	die	

aanslag	in	de	ogen.	De	dochter	
van	een	vermoorde	politicus	
spreekt,	jaren	later,	tot	diegene	
die	de	bom	plaatste.	Zoals	vaak	
het	geval	is	in	bemiddeling,	
kan	je	dat	soort	dialoog	niet	
vatten	als	je	het	zelf	niet	hebt	
meegemaakt,	of	persoonlijk	
gezien	hebt.	Pijnlijke	gesprekken,	
die	in	het	juiste	klimaat	gevoerd	
worden,	op	een	voor	ieder	veilige	
manier,	met	veel	wederzijds	
respect	en	met	de	wil	–	en	het	
niet	aflatende	gevecht	-	om	tot	
vrede	te	komen:	met	zichzelf	en	
met	de	andere.

Deze ervaringen zijn leerzaam 
voor allen: ze leren ons dat 
iedereen de eerste stap kan 
zetten en dat die eerste stap 
naar de ‘vijand’ toe vaak niet-
verwachte en ondenkbare 
gevolgen kan hebben. In deze 
‘ontwapenende’ eenvoud 
toont het herstelrecht zich 
niet neutraal, aldus Claudia 
Mazzucato van de universiteit 
van Milaan: het vraagt dat 
zij die als slachtoffers een 
enorm onrecht ervaren 
hebben, zich niet als betere 
personen beschouwen dan 
zij die verantwoordelijk 
zijn voor het leed; dat zij 
die het geweld gepleegd 
hebben zich niet onwaardig 
of te slecht voelen om het 
aanbod van de ontmoeting 
te aanvaarden; en dat zij 
die het geweld ondersteund 
hebben, of niet opgetreden 
zijn als omstaanders, uit hun 
stilzwijgen treden en steun 
verlenen aan diegenen die 
de moeizame stappen zetten 
naar ‘de moeilijke andere’.

Voor meer informatie: 
ivo.aertsen@kuleuven.be of 
katrien.lauwaert@moderator.be.

Dit artikel verscheen eerder bij 
Leuven Restorative City 

Agnese Moro, dochter van de vermoorde Italiaanse premier, Aldo Moro schreef op 6 
oktober 2022 een open brief over de mogelijkheden van herstelrecht in L’Osservatore 
Romano.  

Dit deed ze naar aanleiding van de samenkomsten van slachtoffers, daders, betrokkenen en 
begeleiders bij langdurende en zeer pijnlijke gemeenschapsconflicten in Spaans Baskenland, 
Noord Ierland, Italië, Israël en Palestina. Ook Agnese Moro is bij deze samenkomsten betrokken.  
De samenkomsten kregen de naam ‘Encounters of encounters en worden begeleid door Italiaans 
professor Claudia Mazzucato.  Ook onze beleidscoördinator, Katrien Lauwaert, is bij het project 
betrokkken.  
Onderin publiceren we een Engelse vertaling van de brief van Agnese Moro.  
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di DAV I D E DIONISI

Non un evento comune. In passato ci sono
stati eventi leggendari, ma quando si
parla di musica in carcere, vengono rie-

vocati solo i concerti di Johnny Cash, se i guarda
oltreoceano, o, in Italia, l’Umbria Jazz quando
una trentina di anni fa per la prima volta nel vec-
chio carcere perugino di Piazza Partigiani, nel
cuore della città, oggi dismesso, si esibì il trio
rock-jazz Bushrock, guidato dal tastierista Del-
mar Brown, uno dei pupilli di Gil Evans. Ma og-
gi c’è Pavia che ha fatto della “musica dentro”,
uno dei punti nevralgici delle attività trattamen-
tali per i giovani ospiti di Torre del Gallo. Misu-
randosi addirittura, grazie all’incontro provvi-
denziale con il Conservatorio “Franco Vittadini”,
con il jazz. Per sei mesi un gruppo di detenuti ha
seguito corsi tenuti dai maestri dell’Istituto supe-
riore di Studi musicali della città, al termine dei
quali si è esibito davanti alle autorità carcerarie,
civili e ai loro stessi compagni.

In un istituto di pena la parola può urtare la
sensibilità di una condizione difficile, la musica
invece avvicina e aiuta a far nascere nuovi cir-
cuiti virtuosi. Ne è convinta la direttrice, Stefa-
nia D’Agostino, che racconta: «Al Vittadini
strizzavamo l’occhio già da tempo, poi c’è stata
la possibilità di conoscere i maestri che, con il
loro entusiasmo, ci hanno condotto per mano
lungo questa straordinaria esperienza. Molto
spesso si ringrazia il direttore del carcere per

Note di libertàNote di libertà In Bahrein
per la pace
e il dialogo

Il viaggio del Papa

«Pace in terra agli uomini di buo-
na volontà». È tratto dal Vangelo
di Luca (2, 14) il motto del viag-
gio che il Papa compirà in
Bahrein dal 3 al 6 novembre. Lo
ha reso noto oggi la Sala stampa
della Santa Sede, insieme con il
programma dettagliato e il logo
della visita.
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Ogni conflitto non curato ne crea altri
L’esperienza della giustizia riparativa nei dialoghi pubblici a Milano

ALL’INTERNO

Da Benedetto XV a Francesco, oltre
un secolo di “magistero di pace” dei Papi

Il tempo dei “mediatori”

MASSIMILIANO SIGNIFREDI

NELL’INSERTO «LA SETTIMANA

DI PA PA FRANCESCO»

Intervista con il cardinale Matteo Zuppi
a trent’anni dagli accordi in Mozambico

Dobbiamo far concorrere
tutti ai processi di pace

ROBERTO CETERA A PA G I N A 3
SEGUE A PA G I N A 4

A Pavia lezioni di jazz in carcereA Pavia lezioni di jazz in carcere

SEGUE A PA G I N A 2

Almeno 17 vittime nelle acque della Grecia

Ancora un tragico naufragio nel Mediterraneo
ATENE, 6. Il Mediterraneo continua a essere il “c i m i t e ro
dei migranti”. Due naufragi in una sola notte: il primo di
fronte a Lesbo, nell’Egeo nord-orientale; il secondo nell’i-
sola greca di Kythira, a sud del Peloponneso. Diciassette
al momento, le vittime: 16 donne e un uomo. Secondo la
guardia costiera locale ci sono anche dozzine di dispersi.

Il portavoce, Nikos Kokkalas, ha fatto sapere che «le
donne che sono state salvate erano in preda al panico.
Provenivano tutte da Paesi africani ed hanno dai 20 anni
in su» e che la ricerca si è estesa anche sulla terraferma ol-
tre che in mare. Kokkalas ha anche raccontato che nel se-
condo salvataggio, una barca a vela ha colpito delle rocce
ed è affondata. Ottanta persone, sempre secondo le pri-
me ricostruzioni, sono state tratte in salvo grazie anche al-
l’aiuto dei residenti.

Ai partecipanti al convegno
«La santità oggi»

I santi non vengono
da un mondo parallelo

ma dalla vita
quotidiana del popolo

di Dio
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Strage di bambini
in un asilo della Thailandia

BA N G KO K , 6. Ventiquattro
bimbi sono stati uccisi da
un uomo armato di pistola e
coltello che ha fatto irruzio-
ne in un asilo della Thailan-
dia. Una terribile strage, dal
bilancio ancora provvisorio,
che vede tra le vittime anche
11 adulti. L’omicida, un ex
poliziotto licenziato per
problemi di droga, si è tolto
la vita dopo aver ucciso an-
che la moglie e il figlio.

PAGINA 3

di AGNESE MORO

È difficile parlare di quanto av-
viene nel corso di dialoghi di
giustizia riparativa senza vio-

larne la fondamentale regola di ri-
servatezza; regola che permette a
persone ferite atrocemente dalla vio-
lenza subita o agita di incontrare con
libertà il loro “altro difficile” (p er
usare una felice espressione di Clau-
dia Mazzucato), e il proprio dolore.

Che questo sia non solo possibi-
le, ma anche desiderato e liberato-
rio, è quanto ci hanno donato, con i
fatti prima che con le parole, le per-
sone che per alcuni giorni si sono
incontrate a Milano, riservatamen-
te e in due dialoghi pubblici rivolti
rispettivamente ai giovani (30 set-
tembre) e alla comunità (1 ottobre).
L’iniziativa era dell’“Incontro degli
incontri”, resa possibile dal finan-
ziamento e dal coinvolgimento del-

la Alta scuola “Federico Stella” sul -
la Giustizia Penale dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, in colla-
borazione con l’European Forum
for Restaurative Justice, l’aRaRte -
ko Ombudsman for the Basque
Country, l’Istituto Vasco de Crimi-
nologia e il Parents Circle- Israeli
Palestinian Bereaved Families for
Pe a c e .

L’Incontro degli Incontri riuni-
sce dal 2019 persone e gruppi coin-
volti in attività di giustizia riparati-
va in diversi Paesi — Belgio, Germa-
nia, Irlanda del Nord, Gran Breta-
gna, Scozia, Israele e Palestina, Ita-
lia, Paesi Baschi — che hanno senti-
to la necessità e il desiderio di intra-
prendere anche un ulteriore percor-
so comune. Simbolicamente, con
una bella immagine, una spirale
che invece di chiudersi in sé stessa si
apre al nuovo.

I dialoghi pubblici dei giorni

scorsi non sono stati momenti di di-
vulgazione o di scambio di espe-
rienze, ma essi stessi momenti di
giustizia riparativa “in azione”,
ascoltando e condividendo vite,
prendendo parte, dando il proprio
contributo. Accogliendo innanzi-
tutto il fatto che persone — tante
persone — che si potrebbero o do-
vrebbero considerare nemiche con-
dividano un cammino comune.

Abbiamo visto dialogare frater-
namente persone alle quali è stato
strappato qualcuno che amavano
con persone responsabili diretta-
mente di quella perdita.

Abbiamo accolto il dolore di chi
non saprà mai il nome e non vedrà
mai il volto di chi gli ha portato via
una persona cara perché il respon-
sabile era un soldato.

E quello di chi conosce il nome e

‘Every conflict untreated
creates other conflicts’

It	is	difficult	to	talk	about	what	
happens	in	restorative	justice	
dialogues	without	violating	
the	fundamental	rule	of	
confidentiality;	a	rule	that	allows	
people	heinously	wounded	by	
violence	suffered	or	acted	upon	to	
meet	with	freedom	their	“difficult	
other”	(to	use	Claudia	Mazzucato’s	
felicitous	expression),	and	their	
own	pain.		

That	this	is	not	only	possible,	
but	also	desired	and	liberating,	is	
what	was	given	to	us,	with	deeds	
before	words,	by	the	people	
who	for	a	few	days	met	in	Milan,	
confidentially	and	in	two	public	
dialogues	addressed	respectively	
to	young	people	(Sept.	30)	and	
to	the	community	(Oct.	1).	The	
initiative	was	of	the	“Encounter	
of	Encounters,”	made	possible	by	
the	funding	and	involvement	of	
the	Alta	Scuola	“Federico	Stella”	
on	Criminal	Justice	of	the	Catholic	
University	of	the	Sacred	Heart,	in	
collaboration	with	the	European	
Forum	for	Restorative	Justice,	
the	aRaRteko	Ombudsman	for	
the	Basque	Country,	the	Instituto	

Grootschalige conflicten

Encounter of encounters

(c)	L’Osservatore	Romano
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Vasco	de	Criminologia	and	the	
Parents	Circle	-	Israeli	Palestinian	
Bereaved	Families	for	Peace.	

The	Encounter	of	Encounters	
has	been	bringing	together	since	
2019	people	and	groups	involved	
in	restorative	justice	activities	
in	different	countries-Belgium,	
Germany,	Northern	Ireland,	
England,	Scotland,	Israel	and	
Palestine,	Italy,	and	the	Basque	
Country-who	felt	the	need	and	
desire	to	also	embark	on	a	further	
common	path.	Symbolically,	with	
a	beautiful	image,	a	spiral	that	
instead of closing in on itself opens 
to	the	new.

The	public	dialogues	of	the	past	
few	days	were	not	moments	of	
dissemination	or	exchange	of	
experiences,	but	themselves	
moments	of	restorative	justice	“in	
action,”	listening	and	sharing	lives,	
taking	part,	making	contributions.	
Welcoming	first	of	all	the	fact	that	
people	-	so	many	people	-	who	
one	might	or	should	consider	
enemies	share	a	common	path.

We	have	seen	fraternal	dialogue	
between	people	from	whom	
someone	they	love	has	been	
torn	away	with	people	directly	
responsible	for	that	loss.

We	have	taken	in	the	pain	of	those	
who	will	never	know	the	name	
or	see	the	face	of	the	person	
who	took	a	loved	one	from	them	
because	the	person	responsible	
was	a	soldier.	

And	that	of	those	who	know	the	
name	and	face	of	the	perpetrator,	
who	was	also	convicted	for	it,	

but	will	never	see	him	serve	a	
sentence	or	hear	him	apologize	
because	he	enjoys	immunity.

We	have	seen	people	who	have	
been	cruelly	fighting	each	other	
for	decades	speak	frankly	and	
respectfully	to	each	other.	After	
long	wishing	desperately	that	they	
could.	
We	have	encountered	the	tragic	
experiences	of	young	people	
living	in	contexts	where	violence	
is	taking	place.	And	other	young	
people	whose	lives	have	been	
contaminated	by	the	radioactive	
waste	left	over	from	their	parents’	
past	choices	of	violence	and	
society’s	perpetual	condemnation.	

We	have	seen	that	it	is	possible	
-even	if	it	is	extremely	hard-	to	
take	paths	other	than	those	of	
eternal	hatred,	removal,	silence	or	
forgetting.	

We	have	seen	sorrows	that	do	not	
give	in	to	evil,	as	told	and	shown	
to	us	by	people	who	have	come	
from	Israel	and	Palestine	who	
have	lost	children	and	siblings	in	
the	conflict	and	who	live	together	
experiences	of	sharing,	mutual	
support	and	friendship.	
We	saw	the	passion	of	our	
mediators,	so	different	from	
each	other,	so	similar	in	respect,	
equiprossimity,	and	trust	that	
paths	of	unarmed	and	healing	
justice	are	possible.

We	heard	the	language	of	art,	
of	faith,	of	pain,	of	silence,	of	
forgiveness,	of	anger,	of	will.	We	
heard	questions	asked,	paths	
marked,	hopes	expressed,	thanks	
given,	proposals	made.	And	we	

were	able	to	do	so	thanks	to	a	
very	young	and	talented	group	
of	interpreters,	fully	embedded	
in	the	Meeting	of	Meetings,	who	
managed	the	three	languages	used	
(Spanish,	Italian,	English)	to	bring	
us	closer	to	one	another.	

Fraternal	and	also	restorative	
was	the	welcome	of	the	Catholic	
University,	from	the	academic	
institutions,	to	the	technicians,	to	
the	dear	ladies	in	the	cafeteria.

We listened and listened and 
listened.	Striving	to	disarm	
ourselves	from	any	prejudices	or	
presumptions	of	knowledge.	We	
took	in	pains,	paths,	hopes.	We	
touched,	as	Gabrio	Forti	put	it,	
the	essence	of	humanity.	We	all	
set	out	together;	those	who,	like	
me,	had	already	left	a	long	time	
ago	and	those	who	seized	at	that	
moment	the	opportunity	to	leave.
 
We	wish	that	it	would	be	possible	
for	everyone	-	as	it	was	for	so	
many	of	us	-	to	heal	the	perennial	
wounds	of	the	violent	past,	to	
caress	wounded	hearts	with	the	
mild	strength	of	sitting	close	
together,	of	looking	into	each	
other’s	faces	and	speaking	to	each	
other	with	truth	and	respect.	Every	
conflict	untreated	in	its	lasting	
consequences	sooner	or	later	
creates	others.	In	a	crescendo	that	
condemns	us	to	endless	horror.	
Without	this	fragile	and	powerful	
work	we	can	never	enjoy	real	and	
lasting	peace	and	put	an	end	to	
the	terrible	multiplication	of	grief	
and	injustice.	

Erasmus + project

““PROTECT - Exchanging  - Exchanging 
good practices on good practices on 
restorative justice and restorative justice and 
promoting the victims’ promoting the victims’ 
rights protection”rights protection”
Ervaren bemiddelaar Hilde Vanlommel kreeg de kans om deel te nemen aan het Erasmus+ project 
“PROTECT - Exchanging good practices on restorative justice and promoting the victims’ rights 
protection”. Het project heeft als doel om de vaardigheden te trainen van werknemers verbonden 
aan partnerorganisaties die actief zijn binnen Herstelrecht of Slachtofferhulp. Samen met Laura 
Hein van het Europees Forum voor Herstelrecht (EFRJ) gaf Hilde een workshop over “Key-guiding 
principles for protecting victims engaging in restorative justice” en schreven ze er een paper over. 
De volledige paper kunt u raadplegen op www.euforumrj.org/en/protect-2020-2022.

We nemen hier alvast een fragment op uit hun paper.
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(…)	The	universal	needs	framework	is	embedded	in	the	
theory	of	non-violent	communication	developed	by	Marshall	
Rosenberg.	
Interesting	about	this	collection	of	needs	is	their	universality.	
People	from	different	countries,	races,	genders	and	other	
individual	and	social	differences	will	recognise	these	needs.	
If	people	express	their	needs	on	this	universal	level,	other	
persons	will	easily	understand	their	needs	because	they	also	
experience	these	same	needs	from	time	to	time.	(…)
Some	universal	needs	are	very	closely	connected	to	
victimhood	and	perpetration,	for	example:	safety,	
responsibility,	honesty,	recognition,	empathy,	respect,	to	
understand,	to	be	heard,	to	mourn,	(self-)confidence.	(…)

To	talk	on	a	universal	needs	level	with	each	other	can	be	
helpful	to	understand	each	other.	However,	in	daily	life,	most	
people	talk	in	concrete	ways	about	their	opinion,	solution,	
etc.	Such	concrete	solutions	for	a	problem	easily	create	a	
conflict,	because	there	are	many	solutions	for	a	specific	
problem	and	each	person	tends	to	stick	with	his	own	‘best’	
solution.	If	the	conflicting	parties	are	supported	to	identify	
their	universal	needs	underlying	specific	solutions,	then	it	is	
more	likely	that	they	will	find	a	shared	solution	that	takes	the	
needs	of	the	different	conflicting	persons	into	account.	

Here	an	example	of	an	everyday	possible	conflict:	at	the	
end	of	a	working	day	you	do	not	have	the	energy	to	cook	
and	are	in	the	mood	to	get	French	fries,	easy	to	get	and	
cheap.	Your	partner	instead	wants	sushi	in	order	to	get	more	
healthy	food.	If	you	start	a	discussion	on	the	solution-level	
(i.e.	sushi	vs.	French	fries)	then	this	minor	conflict	can	turn	
into	a	couple’s	battle.	Instead,	you	will	be	more	successful	
in	resolving	this	conflict	by	expressing	your	universal	needs	
that	lie	beneath	it:	you	both	need	rest	and	food,	your	partner	
needs	healthy	food	and	you	need	a	cheap	solution.	Starting	
from	these	needs,	the	shared	solution	might	be	an	Hawaiian	
poke	bowl	(cheap	and	healthy	at	the	same	time),	that	takes	
all	the	needs	of	you	and	your	partner	into	account.	So,	
starting	from	the	sharing	of	universal	needs,	people	have	
more	freedom	of	choice	concerning	concrete	solutions.
The	benefits	of	talking	with	each	other	on	a	universal	
needs	level	can	be	extremely	useful	in	a	restorative	process	
between	victim	and	offender.	If	a	victim	of	a	violent	robbery	
says	to	the	offender:	“I	want	you	to	be	in	jail	for	20	years,	
because	that’s	what	you	deserve”	,	there	is	a	big	chance	that	
the	offender	will	react	to	this	idea	of	a	solution	by	defending	
himself	saying:	“Are	you	crazy?	They	don’t	even	use	this	
penalty	for	more	severe	crimes”.	If	the	facilitator	can	help	the	
victim	to	express	her/his/their	underlying	universal	needs,	
for	example:	need	of	safety,	need	of	recognition,	need	for	
the	offender	to	take	responsibility,	then	it	is	more	likely	that	
the	offender	will	understand	these	needs	and	will	react	in	a	
more	comprehensive	way.	They	might	start	to	talk	about	the	
consequences	of	the	crime	and	the	anxiety	of	the	victim	and	
what	the	offender	can	do	to	help	to	increase	her/his/their	
feeling	of	safety,	for	example:	willing	to	follow	an	intensive	
therapeutic	programme	or	a	behaviour	course	focussing	on	
aggression,	in	combination	with	accepting	to	be	in	prison	for	
several	years.	(…)

Hilde	Vanlommel

- Projecten -

Ervaringsuitdragers 

Vertel HerstelHerstel
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 ‘ervaringsuitdragers’. Zij vertellen het verhaal van herstel na een misdrijf, 
het verhaal over wat ze meemaakten en hoe ze daarmee omgingen. Verhalen over hun 
visie op en ervaring met herstel.
Projectcoördinator Evelyn Goeman geeft ons een inkijk in de ontwikkelingen van het 
voorbije jaar.  

Verhalen hebben een transformatieve kracht. Dit ervaren we 
in onze huidige praktijk op verschillende manieren. Algemeen 
weten we dat ervaringsuitdragers laten vertellen hen kan 
helpen om het gebeurde (verder) een plaats te geven. Meer 
specifiek hebben we beperkte ervaring met de inzet van 
ervaringsuitdragers 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. Onze ervaringsuitdragers 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 
‘eye-openers’ zijn voor professionals en het brede publiek. 
Hun getuigenis komt sterk binnen en creëert makkelijker 
openheid voor een (beleids)verandering in de richting van meer 
herstelgericht omgaan met conflicten en criminaliteit. 

Foto	(c)	De	Standaard	-	Roos	Van	Ees
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Het	project	werkt	op	drie	fronten.	
1.	 We	includeren	

ervaringsuitdragers	binnen	
onze	organisatie.	Moderator	
vzw	hecht	groot	belang	aan	de	
inzet	van	ervaringsuitdragers	
en	wil	hen	een	volwaardige	
plaats geven binnen de 
organisatie.	

2.	 We	ondersteunen	hen	in	het	
brengen	van	hun	verhaal	in	
het	kader	van	sensibilisering	
van	professionals	en	het	brede	
publiek.	

3.	 We	ontwikkelen	de	methodiek	
van bemiddelen met niet-
gerelateerde	partijen,	waarin	
ervaringsuitdragers	kunnen	
optreden als vervangende 
partij.	

In dit jaarverslag brengen we de 
pijler ‘met ervarings(uit)dragers 
op pad’ meer concreet onder de 
aandacht, waardevolle stappen 
werden gedurende 2022 gezet. 
We denken hierbij bijvoorbeeld 
aan:

• De	feedback	die	we	van	onze	
vrijwilligers	ontvingen	rond	het	
gebruik	van	het	juiste	woord.	
Zij	wisten	ons	te	vertellen	dat	
zij	hun	ervaring	met	en	visie	
op	herstel	niet	enkel	dragen	
maar	ook	uitdragen	–	daarom	
engageren	ze	zich	immers	mee	
in	het	project	Vertel	Herstel.	
Met	hun	feedback	kozen	we	
er	in	het	verdere	project	dan	
ook	voor	om	systematisch	
over ervaringsuitdragers te 
spreken.	

• We	maakten	verder	
werk	van	het	uitwerken	
van	het	profiel van onze 
ervaringsuitdragers.	Dit	werd	
voorwerp van ons interne 
overleg.	Basisvoorwaarde	is	
dat	vertellers	op	zijn	minst	een	
ervaring	moeten	hebben	als	
slachtoffer/dader/context	van	
slachtoffer	of	dader	binnen	
onze	bemiddelingspraktijk.	Dit	
moeten	niet	allen	positieve	
verhalen	zijn,	ook	de	leemtes	
kunnen	in	beeld	worden	
gebracht.	Wel	is	een	eerste	
selectiecriterium	het	hebben	
van	een	(minimale)	ervaring.	

Een	partij	die	met	onze	dienst	
contact	nam	en	enkel	de	
onthaalprocedure	doorliep	kan	
een	betekenisvolle	boodschap	
te	brengen	hebben.	Dit	wil	
zeggen	dat	getuigen	die	zich	
aanmelden	uit	de	vrije	natuur,	
lees	geen	rechtstreekse	
ervaring met Moderator vzw 
maar	bijvoorbeeld	iets	zinvols	
te	zeggen	hebben	over	het	
eigen	slachtofferschap	en	de	
weg	naar	herstel,	niet	binnen	
het	kader	van	dit	project	
vallen.	Deze	mensen	zullen	
warm	worden	onthaald	en	
elders	worden	toegeleid.	Ook	
bogen	we	het	hoofd	over	
wat	met	getuigen	in	media	
gevoelige	dossiers?	Dienen	we	
hen	niet	extra	te	beschermen	
en	hen	net	niet	in	onze	pool	
vrijwilligers	op	te	nemen?	Hoe	
lang laten we ervaringsdragers 
meedraaien	in	onze	pool?	
Laten	we	mensen	tot	in	
den	treure	toe	hun	verhaal	
brengen?	Zijn	hier	voordelen	
of net nadelen aan verbonden 
zowel	voor	hen	als	voor	dit	
project?	Hoe	zetten	we	in	op	
diversiteit binnen onze pool 
(jong/oud,	hooggeschoold/
laaggeschoold,	mensen	zonder	
en	met	migratieachtergrond,	
…).	

• In	2022	gingen	de	
ervaringsuitdragers	mee 
op pad met de Moderator-
bemiddelaars.	Zo	deden	we	
tot	op	vandaag	een	twintigtal		
sensibiliseringsactiviteiten	
waar	een	getuigenis	een	
belangrijke	rol	speelde.	Dit	
in	het	kader	van	het	netwerk	
Rondom	Prison	–	over	
misdaad,	straf	en	herstel,	
het	project	Dialoog	Avansa	-	
over	hoe	we	als	samenleving	
omgaan	met	de	kwesties	
‘misdaad,	straf	en	herstel’,	
vorming	bij	het	Huis	van	de	
Mens	en	het	IGO	–	jaarlijkse	
opleiding	van	magistraten.	

• Verder	zagen	wij	kansen	om	
onze	ervaringsuitdragers	niet	
alleen zelfstandig op pad te 
sturen	of	in	tandem	met	de	

bemiddelaars	maar	ook	om	
hen	toe te leiden tot radio, tv 
en pers.	Zo	kwam	een	mooi	
aanbod	aan	getuigenissen	het	
voorbije	werkjaar	in	beeld.	Een	
aantal	voorbeelden	zijn:

GESCHREVEN PERS: De 
Standaard – ik hoefde niet langer 
bang te zijn voor anderen, anderen 
moesten bang zijn voor mij. Dat gaf 
mij zelfvertrouwen. FEB 2022  

Ervaringsuitdrager Sven vertelt: 
Sven	heeft	altijd	geweld	gekend.	
Als	kind	was	hij	slachtoffer,	later	
werd	hij	dader.	‘Ik	heb	extreem	
geweld	gepleegd	en	altijd	dacht	ik	
dat	ik	in	mijn	recht	was.’…

TV DOCU: Recht in de ogen – NPO 
– JUNI 2022 

In	dit	programma	gaan	slachtoffers	
en	daders	van	een	misdrijf	met	
elkaar	in	gesprek,	bekend	onder	
de	term	‘herstelrecht’.	Onder	
leiding	van	presentator	Charles	
Groenhuijsen	zien	we	ontroerende	
ontmoetingen	waarbij	woede	en	
tegenstellingen	plaatsmaken	voor	
begrip	en	erkenning,	soms	zelfs	
voor	verzoening.

Ervaringsuitdrager Annemie, 
nabestaande in een moordzaak, 
bracht haar verhaal en haar 
verhaal van herstel. 

PODCAST: Mijn schuld - NRC - DE 
STANDAARD  - JULI 2022 
Hoe	leef	je	met	het	
onomkeerbare?	In	deze	zesdelige	
podcast	van	NRC	en	De	Standaard	
onderzoeken	Roos	van	Ees	en	
Wederik	De	Backer	een	leven	met	
schuld.

Aflevering	twee:	Moeten	we	altijd	
boeten	voor	schuld?	Strafzaken	
kunnen	ook	verjaren	maar	kan	
schuld	dat	ook?	En	hoe	straffen	
we	onszelf?	Deze	aflevering	van	
mijn	schuld	gaat	over	vergelding	
Ervaringsuitdrager Dries vertelt 
over STRAF.

Aflevering	vijf:	Alles	begrijpen	is	
alles	vergeven,	maar	hoe	herstel	

je	wat	niet	meer	goed	te	maken	is.	
Heb	je	een	ander	nodig	om	jezelf	
te	vergeven?	En	kun	je	door	schuld	
een	beter	mens	worden?	
Ervaringsuitdrager Sven, dader 
van seksueel geweld vertelt over 
SCHULD.

We	bereikten	via	deze	podcast	het	
publiek	van	NRC	handelsblad	en	
De	Standaard.	In	de	volledige	reeks	
gaan	Roos	van	Ees	en	Wederik	
De	Backer	in	gesprek	met	mensen	
die	ieder	op	hun	eigen	manier	
een	fout	hebben	gemaakt.	Ook	
nodigden	ze	drie	experts	uit	om	
hun	getuigenissen	te	beluisteren:	
officier	van	justitie	Disa	Jironet,	
psycholoog	Frans	Schalkwijk,	en	
filosoof	en	theoloog	Ger	Groot.	
Elke	aflevering	onderzoeken	
Roos	en	Wederik,	samen	met	
deze	experts,	een	aan	schuld	
gerelateerd	thema,	zoals	zonde,	
straf,	intentie	en	vergeving.	Onze	
ervaringsdragers	droegen	hun	
eigen	verhaal	en	het	verhaal	van	
herstel	bij.	

PODCAST: Tot mijn grote spijt – 
Johan Terryn, m.m.v. Randall Casaer 
en De Studio, Antwerpen - JUNI 
2022 tot AUG 2022  

Johan	Terryn	spreekt	met	mensen	
over	hun	grote	spijt.	Met	die	
verhalen	trekt	hij	in	deze	podcast	
naar	zijn	partner	in	crime	Randall	
Casaer.	Samen	zoeken	ze	in	de	
verhalen	inspiratie	en	inzichten	
over dat vervelende gevoel dat 
we	allemaal	kennen	en	liefst	
niet	te	veel	willen	hebben.	
Met	als	uiteindelijke	doel	:	een	
theatervoorstelling	maken	over	het	
gevoel	spijt.

Ervaringsuitdrager Abdellah 
vertelt zijn verhaal en het verhaal 
van herstel. Hij vertelt hoe hij in 
de gevangenis een straf uitzit voor 
de feiten die hij pleegde. Hij stapt 
in een bemiddelingstraject…

Bronnen

www.standaard.be/cnt/
dmf20220224_96948777

https://www.maxvandaag.nl/
programmas/tv/recht-in-de-ogen/

https://www.nrc.nl/mijnschuld/

https://www.johanterryn.com/
totonzegrotespijt-podcast/
episode/249da5eb/7-john-doe-37-
spijt-is-beter-dan-drugs-proef-het

• Tot	slot	gingen	we	op	vraag	
van	onze	ervaringsuitdragers	
in overleg met een aantal 
organisaties	die	werken	rond	
communicatie	en	media	om	
te	verkennen	hoe	we	de	
ervaringsuitdragers	kunnen	
ondersteunen in het naar 
buiten brengen van hun 
verhaal. Concrete	vragen	
die	leefden	zijn:	hoe	bouw	
je	je	eigen	verhaal	gradueel	
op,	op	welke	manier	houd	je	
je	publiek	geboeid,	waarop	
focus	je	naargelang	welke	
toehoorders,	...	

• Storytelling	is	een	kunst	en	
kunde,	daarom	gingen	we	
bij	een	aantal	professionele	
organisaties	horen	wat	zij	ons	
konden	bieden	rond	vorming	
en	training.	Uiteindelijk	
kozen	we	ervoor	om	met	
De Verhalenmakers in zee te 
gaan.	De	voorbereiding	en	
aanloop naar deze vorming 
was	intens.	Zeker	omdat	we	
zo	concreet	mogelijk	wilden	
inspelen op de noden en 
behoeften	van	onze	vertellers.	
We	planden	uiteindelijk	
voor	onze	vrijwilligersgroep	
een	vormingstraject	van	
3	zaterdagvoormiddagen	
telkens	van	10u	tot	13u	met	
aansluitende	broodjeslunch	
en	dit	op	wisselende	locatie	
(GENT	–	LEUVEN	–	GENT).	
Opzet	was	om	in	3	sessies	
samen	te	leren	onze	verhalen	
op een goede manier op te 
bouwen	en	te	vertellen.	Ieders	

verhaal	is	op	zich	al	sterk	
maar	om	de	aandacht	van	
toehoorders	te	trekken	én	vast	
te	houden	moet	je	het	goed	
opbouwen.	We	bekeken	onder	
meer:	

1.	 welke	elementen	in	je	verhaal	
je	beter	naar	voren	trekt,	

2.	 welke	elementen	je	beter	
achterwege	laat,

3.	 hoe	je	je	verhaal	aanpast	aan	
je	publiek.

We	gebruikten	daarvoor	
het	Storycanvas	van	de	
Verhalenmakers,	een	eenvoudig	
sjabloon	waarmee	iedereen	heel	
snel	goede	verhalen	kan	bouwen.	
In	de	sessies	leerden	we	het	
verhaal	goed	te	vertellen,	met	
onder	meer	aandacht	voor	
spreektechnieken.	We	vroegen	
Rudy Pieters,	onze	trainer,	om	de	
opleiding	reeds	deels	te	evalueren	
dit	gelet	op	het	feit	dat	er	nog	
één	sessie	dient	plaats	te	vinden.	
Hierbij	een	korte	neerslag	van	zijn	
bedenkingen:		

Deze opleiding gaf mij grote 
voldoening als lesgever. De 
deelnemers waren snel weg met de 
materie, vooral met de methodiek 
van het storycanvas. Dat bleek al 
uit de eerste oefeningen in sessie 
1 en ook uit het verhaal dat de 
deelnemers hadden voorbereid voor 
sessie 2.
De verhalen stonden er meteen. 
Het was opvallend hoe concreet de 
meeste verhalen waren, waardoor 
de verbeelding van hun publiek 
meteen geactiveerd werd; in veel 
andere opleidingen zijn de verhalen 
van deelnemers in een eerste fase 
meestal te abstract en spreken ze 
dus onvoldoende tot de verbeelding.
De grootste uitdaging met 
deze groep werd dan vooral de 
deelnemers de hoofdzaken van de 
bijzaken te leren onderscheiden, ook 
in functie van de doelgroep waaraan 
ze hun verhaal willen vertellen.
Ik had twee grote doelen voor deze 
opleiding:
1. de deelnemers een goede 
storytellingtechniek aanleren
2. een veilige omgeving creëren voor 
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de vrijwilligers zodat ze hun verhaal 
durven te vertellen
Het was voortdurend zoeken 
naar een evenwicht tussen beide 
doelstellingen. In de eerste sessie is 
dat zeer goed geslaagd. Normaal ga 
ik bij verschillende oefeningen, en 
ook bij de voorstellings- en slotronde, 
altijd systematisch de rij van 
deelnemers af. Dat heb ik nu bewust 
niet gedaan. Iedereen kwam aan 
het woord op het moment dat hij of 
zij zich daar klaar voor voelden. De 
deelnemers gaven aan dat de druk 
inderdaad niet te hoog lag.
In de tweede sessie was het 
evenwicht soms zoek. Omdat nu 
uitsluitend de echte verhalen van 
de vrijwilligers aan bod kwamen, 
was het voor mij als lesgever niet 
altijd makkelijk in te schatten of 
de omgeving nog voldoende veilig 
aanvoelde voor iedereen. Vanuit de 
overweging dat je bij twijfel altijd 
voorrang geeft aan veiligheid, heb 
ik daarom wat gas teruggenomen in 
het theoretische luik. Het grootste 
deel van de PowerPoint-presentatie 
heb ik daarbij niet getoond, maar 
impliciet heb ik wel verschillende tips 
uit die presentatie verwerkt in de 
bespreking van de verhalen die aan 
bod kwamen.
Na een extra overleg met Evelyn, 
medewerker van Moderator heb 
ik het programma voor sessie 3 zo 
aangepast dat beide doelen opnieuw 
in evenwicht zijn.
We wachten nu vol spanning op 
ons laatste vormingsmoment. 
Nadien kunnen we met onze nieuw 
verworven inzichten, kennis en 
kunde verder aan de slag in het 
nieuwe werkjaar. 

MEDIA

- Moderator in de media -

Opname	‘Recht	in	de	Ogen’	met	ervaringsuitdrager	Annemie	en	producent	Simon	Vuyk	(links)

Foto	(c)	De	Standaard	-	Roos	Van	Ees	interviewt	ervaringsuitdrager	Peter

Foto	(c)	HBvL	-	Bemiddelaar	Mariet	Cuppens	getuigt.		

- Moderator van binnenuit -

Vanuit	onze	interne	werkgroep	Welzijn	en	Preventie	werd	een	
opleiding	aangeboden	rond	EHBO.	Op	29	november	konden	alle	
teams	aansluiten	op	een	opleiding	Reanimeren-	Defibrilleren.		
Een opleiding dat voor sommigen onder ons een opfrissing 
was,	voor	anderen	een	eerste	kennismaking.	We	konden	deze	
opleiding	volgen	in	het	vormingscentrum	van	het	Rode	Kruis	
Oost	–Vlaanderen.	Een	oud-verpleegkundige	Kris	nam	ons	een	
hele	dag	mee	in	de	handelingen	van	eerste	hulp.	We	konden	
starten	met	een	basis	in	het	reanimeren.	Naast	een	theoretische	
toelichting	kregen	we	de	kans	ook	de	praktijk	te	oefenen.	Veel	
van	de	collega’s	gaven	aan	dat	dit	herhaling	was	na	een	eerdere	
opleiding.	Ondanks	het	idee	dat	dit	‘basiskennis’	zou	zijn,	merkten	
we	bij	onszelf	toch	nog	aarzeling	of	kleine	aandachtspunten.	Een	
heropfrissing	en	oefening	was	dus	op	zijn	plaats.		Als	tweede	
luik	in	de	opleiding	konden	we	ook	het	defibrilleren	oefenen	met	
een	AED-toestel.	Voor	velen	een	eerste	kennismaking	met	dit	
soort	toestel.	Gelukkig	werden	we	goed	geassisteerd	door	de	
uitleg	van	Kris	bij	het	inoefenen	van	het	defibrilleren.	Daarnaast	
kregen	we	ook	de	ruime	mogelijkheid	om	onze	vragen	te	stellen.	
Vanuit	onze	ervaring	in	het	bemiddelen	in	verkeerszaken	werden	
veel	vragen	gesteld	over	wat	goed	handelen	is	naar	aanleiding	
van	een	verkeersongeluk.	Als	bemiddelaars	zijn	we	ons	zeer	
bewust	van	de	grote	gevolgen	voor	betrokken	partijen	in	een	
verkeersongeval.	Het	was	dan	ook	zeer	interessant	om	de	
invalshoek	van	een	eerstehulpverlener	te	kunnen	horen.	Een	zeer	
waardevolle	opleiding	om	het	verhaal	en	de	praktijk	dichter	bij	
elkaar	te	brengen.

Samen er op uit tijdens 
Denkdagen

Welzijn en preventie:  
workshop EHBOIeder	jaar	trekken	we	er	met	

onze	Moderator-medewerkers	
2	dagen	op	uit	om	na	te	denken,	
te	verbinden,	te	inspireren,	uit	te	
wisselen....	
Dit	jaar	verbleven	we	in	het	mooie	
Middelpunt	Hotel	in	Middelkerke,	
een	zorghotel,	gerund	door	mensen	
met	een	beperking	(Mariasteen	
vzw).		

Onderin	enkele	sfeerbeelden:	

Vlnr:	Tine	Bellens,	Ines	Hofkens,	Dominique	Bataillie,	Machtelt	Philips,	Ingrid	Marit.	
Onderaan:	Annemie	Gaethofs,	Petra	Sampers	en	Evelyn	Goeman.	

Sophie	Biemans	geeft	toelichting	bij	de	
werking	van	het	Zorgcentrum	na	seksueel	
geweld	Brussel.		

Bezoek	aan	Atlantikwall	Raversyde

Samen	nadenken	over	hoe	we	onze	
onthaalfunctie	best	invulling	geven.		
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Als	je	Moderatormedewerkers	
vraagt	wat	hen	aantrekt	in	het	
werk	bij	Moderator	vzw,	dan	zal	
je	vaak	volgende	antwoorden	
horen:	de	boeiende	slachtoffer-
daderbemiddelingspraktijk,	
de	autonomie	in	het	werk,	de	
verbondenheid	met	elkaar	en	de	
professionele	betrokkenheid	op	
de	organisatie.	

Al	meer	dan	twintig	jaar	slagen	
we erin om van Moderator vzw 
een	fijne	werkplek	te	maken.	
Dat	dit	niet	zomaar	een	rustig,	
blijvend,	verworven	goed	is,	
mochten	we	de	afgelopen	
periode	ondervinden.	We	
stonden	in	2020	voor	de	grote	
uitdaging	om	de	organisatie,	
met	haar	veelheid	aan	ambities,	
ervaring	en	deskundigheid	
met	minder	subsidies	overeind	
te	houden	en	tegelijk	legde	
de	Coronapandemie	onze	
werkomstandigheden	drastisch	
aan	banden.	Het	was	een	lastige	
tijd:	de	afstand	en	de	moeilijke	
besparingskwestie	maakte	
inspraak	niet	vanzelfsprekend.	
Het	‘wij-gevoel’,	de	sterke	band	
binnen Moderator vzw stond 
onder	druk.	

De	enige	weg	om	elkaar	weer	
te	‘vinden’,	was	erover	te	praten	
en	samen	aan	de	slag	te	gaan.	
Een	geplande	Deep-Democracy-
vorming	gaf	stof	tot	nadenken.	
Daarnaast	zette	het	verplichte	
Coronathuiswerk	ons	aan	om	
structureel	telewerk	in	te	voeren.	
Beide	ontwikkelingen	leverden	
ons	nieuwe	inzichten	die	de	basis	
zijn	voor	verdere	samenwerking	
in	de	organisatie.

Met	de	steun	van	het	Sociaal	
Fonds	voor	het	Sociaal	Cultureel	
Werk	(SFSCW)	leerden	we	via	
Hummus	‘The	art	of	Deep-
Democracy’	(Ghoesting	bv)	
genuanceerder	naar	thema’s	
als	zelfsturing	en	‘inspraak’	
te	kijken.	Het	belang	van	een	
‘duidelijk	inspraakkader’	,‘tijd	
nemen voor beslissingen’ en 
van	‘ruimte	laten	voor	de	
minder	luide	of	zelfs	‘neen’-
stemmen’	werd	ons	duidelijk.	We	
ontdekten	nieuwe	methodieken	
om	onze	besluitvorming	meer	
inclusief	te	maken.	We	leerden	
samen	te	kijken	naar	de	
‘waterlijn’	(waaronder	emoties,	
weerstanden,…	schuilgaan)	in	
onze	organisatie	en	werkten	

eraan	om	deze	te	doen	‘zakken’	
in	organisatiebeleidskwesties	en	
in	collegiale	feedback.	

Vervolgens	legden	we	samen	
een	weg	af	en	maakten	we	de	
inspraakruimte	voor	de	teams	
duidelijker.	Een	voorbeeld:	het	
‘beleidsteam’	(beleidscoördinator	
samen met een afvaardiging van 
de	bemiddelaars)	voert	-meer	dan	
voordien-	het	inhoudelijk	beleid;	
agendapunten	bij	intern	overleg	
krijgen	voortaan	een	duidelijk	
statuut	(informatief,	brainstorm,	
bespreken,	beslissen,…)	zodat	
deelnemers	weten	waar	hun	
inbreng	toe	leidt.	

Het	Deep	Democracy-verhaal	is	
niet	af.	We	werken	verder	met	
het	materiaal	dat	we	aangereikt	
kregen	en	via	supervisie	met	
deep-democracy-insteek	kan	
het	gedachtengoed	verder	
in	de	bemiddelingspraktijk	
en	in	organisatieprocessen	
doordringen.			
 
Met	Werkbaarheidscheques	
bouwden	we	samen	met	
Acerta	aan	een	structureel	
telewerkbeleid.	De	meeste	

Een fijn werkklimaat dat 
past in een organisatie 
voor herstelrecht en 
bemiddeling

Moderatormedewerkers	
konden	het	verplichte	
Coronathuiswerk	immers	goed	
‘smaken’.	Het	telewerk	zou	
passen	in	de	flexibele	(lees:	
op diverse plaatsen en via 
werkroosters	met	‘glijdende’	
werktijden)	werkorganisatie	die	
Moderator	vzw	al	van	in	het	
begin	van	haar	bestaan	kent.	
In	november	2021	voerden	
we	het	structureel	telewerk	
in.	Elke	medewerker	mag	op	
regelmatige	basis	(minimaal	
20%	en	maximaal	40%	van	de	
eigen	werktijd)	thuiswerken.	
We voorzien daartoe een laptop 
en	een	smartphone	en	zorgen	
voor	digitale	systemen	(vb.	een	
centraal	registratiesysteem,	
outlookagenda	en	gedeelde	
elektronische		documenten,	
MSTeams)	die	werk	op	afstand	
mogelijk	maken.	

Teambevragingen	eind	
2022	leren	ons	dat	de	
Moderatormedewerkers	het	
thuiswerk	sterk	waarderen.	
Werk	en	privé	zelf	kunnen	
afstemmen,	de	mogelijkheid	
om	eens	rustig	van	thuis	te	
werken	en	de	gespaarde	
verplaatsingstijd	en	verminderde	
stress die met spitsmomenten 
in	het	verkeer	gepaard	gaat,	
zijn	pluspunten.	Toch	zijn	
er	ook	aandachtspunten.	
Geconcentreerd	werken	met	
de	beste	voorzieningen	lukt	
voor	enkele	collega’s	beter	
‘op	den	bureau’	dan	thuis.	
Bovendien	komt	het	thuiswerk	
bij	het	bestaande	‘flexwerk’.		

Moderatormedewerkers	zijn	
dagelijks	‘op	de	baan’:	Zij	
brengen	huisbezoeken;	voeren	
gesprekken	in	gevangenissen;	
netwerken	op	werkplekken	
van	partnerorganisaties;	
komen	samen	voor	
overleg,	ondersteuning,	
intervisie,	supervisie,	
projectwerk,	werkgroepen,	
etc.	op	de	verschillende	
Moderatorstandplaatsen over 
heel	Vlaanderen	en	Brussel.	Deze	
werking	vraagt	aandacht	voor	
collegiale	ontmoeting.	We	willen	
niet	dat	onze	medewerkers	zich	
als	‘kleine	zelfstandigen’	op	‘eigen	
werkeilanden’	terugtrekken.	Ook	
al	doen	zij	trouw	hun	werk…	
een	levende	organisatie	is	meer	
dan	de	optelsom	van	individuen	
die	onafhankelijk	van	elkaar	
goed	werken.	De	blijvende	
professionele	kwaliteit	zit	in	de	
verbinding.	Er	‘zijn’	voor	elkaar	en	
werkervaringen	delen,	is	nodig	
om	veerkrachtig	te	blijven,	om	
te	leren		van	elkaar,	om	nieuwe	
collega’s	goed	in	te	werken,	om	
elkaar	innovatief	uit	te	dagen,	
om	samen	acties	en	prioriteiten	
te	bepalen,	om	te	blijven	co-
bemiddelen,	om	het	werk	billijk	
te	verdelen,	om	zorg	te	dragen	
voor	elkaar.

Daarbij	is	het	digitale	overleg	
een	meerwaarde:	het	laat	toe	
elkaar	snel	te	vinden	voor	
een	korte	uitwisseling	en	het	
laat	ook	toe	dat	we	niet	voor	
elke	interne	vergadering	met	
z’n	alle	grote	afstanden	(en	
verplaatsingstijd)	moeten	

afleggen.	Maar,	het	digitale	heeft	
ook	zijn	beperkingen.	De	nood	
om	elkaar	in	‘levenden	lijve’	te	
ontmoeten	is	groot.		Collega’s	
hebben	de	terugkomdagen	(4	
maal	per	jaar)	en	denkdagen	(een	
tweedaagse	eenmaal	per	jaar)	
erg	gemist.	Deze	samenkomsten	
bieden	kansen	tot	professionele	
versterking	maar	maken	ook	
informeel	ontmoeten	mogelijk.	
Beluisteren	wat	er	onder	de	
collega’s	leeft,	zicht	krijgen	op	
datgene waar collega’s elders in 
de	organisatie	mee	bezig	zijn	en	
vernemen	hoe	het	met	ieder	van	
ons	in	deze	veeleisende	job	gaat,	
werkt	verbindend.

De	moeilijke	jaren	2020-2021	
leerden ons veel over onze 
organisatie.	De	beperkte	inspraak	
in	het	besparingsproces,	de	
gedwongen	afstand	maakten	
duidelijk	wat	nodig	is	om	met	
plezier	in	het	werk	te	staan.	We	
weten	dat	-ook	al	werken	we	
met	zelfsturende	teams-	er	niet	
in	alles	inspraak	kan	zijn.	We	
gaan	hier	verder	mee	aan	de	slag.	
Ook	de	vrijheden	om	het	werk	
zelf te organiseren in zorgzame 
collegiale	relaties	vraagt	
opvolging.	

Fijn	om	vaststellen	is	dat	we	allen	
nog	steeds	fier	zijn	op	het	werk	
en	verbeterpunten	zien.		Dat	zijn	
succesfactoren	voor	een	fijne	
Moderatorwerkplek.	We	kijken	
alvast	uit	naar	de	denkdagen	in	
mei	2023.

“Hoe organiseer je het werk zodat een dertigtal medewerkers, die dagelijks bezig zijn met 
bemiddeling en herstel in de context van een misdrijf, met plezier in het werk staan en een 
gezonde balans behouden tussen werk en privéleven?” Personeelcoördinator Hilde Deboeck 
licht toe. 
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Bemiddelingsdienst  
AntwerpenAntwerpen

Overzicht 2022

De bemiddelingsdienst 
Antwerpen	werkte	in	2022	
met een zeer wisselende 
personeelsbezetting.	In	maart	
werden	we	versterkt	met	twee	
nieuwe	collega-bemiddelaars.	
In	de	tweede	helft	van	het	jaar	
kwam	de	bemiddelingscapaciteit	
opnieuw	onder	druk,	enerzijds	
door	langdurige	ziekte	van	
collega’s	en	anderzijds	door	
het	aangegane	engagement	
in	lopende	projecten.	Onze	
oprechte	dank	gaat	uit	naar	de	
collega-bemiddelaars van de 
omliggende arrondissementen 
die	ons	ter	hulp	kwamen	en	zich	
ontfermden	over	onze	wachtlijst	
met	bemiddelingsdossiers.	

Dank	ook	aan	onze	tijdelijke	
collega	Nien	De	Winter,	die	ons	
enkele	maanden	administratief	
ondersteunde.	

Gelukkig	kunnen	we	begin	
2023	opnieuw	rekenen	op	
een	bezetting	van	7 voltijdse	
equivalente	bemiddelaars	en	een	
0,70 VTE-onthaalmedewerker	
om	het	aanbod	van	slachtoffer-
daderbemiddeling	bekend	te	
maken	en	uit	te	voeren	in	onze	
regio.	

We	brengen	het	herstelrechtelijk	
gedachtegoed	onder	de	aandacht	
bij	justitie	en	hulpverlening	in	
de provincie Antwerpen door 
deel te nemen aan meerdere 
overlegfora.	In	wat	volgt	

beschrijven	we	beknopt	enkele	
nieuwe	activiteiten	in	2022	én	
geven	we	een	vooruitblik	op	
2023.	

Bemiddeling in cijfers 

In	2022	had	onze	dienst	
contact met 777	slachtoffers	
en 666	daders.	Dit	leidde	
tot 271	effectief	opgestarte	
bemiddelingsrelaties.	In	totaal	
namen 251	slachtoffers	en	
205 daders deel aan deze 
bemiddelingen.

Het	verschil	tussen	het	aantal	
mensen dat contact opnam en 
eventueel	interesse	toonde	en	
effectief	bemiddelde	is	te	wijten	
aan	verschillende	redenen	(o.a.	

- Bemiddelingspraktijk in	cijfers	-

Vlnr:	Onthaalmedewerker	Ilse	Covents,	bemiddelaars	Hilde	Vanlommel,	Filip	Van	Gorp,	Ingrid	Marit,	Kaat	Van	Houdt,	Domoinique	Bataillie,	
Ines	Hofkens,	Nancy	Van	Eynde,	Anouk	Van	de	Sande	tijdens	de	afscheidsdrink	voor	stagiaire	Indira	Mariën-Bouwens.		

de	andere	partij	wenst	niet	
te bemiddelen of een van de 
partijen	is	niet	meer	bereikbaar	
of	haakt	af,	…).

Het	parket	informeerde	in	
2022	heel	wat	partijen	over	de	
mogelijkheid	van	bemiddeling.	
Daarnaast	startte	men	in	het	
voorjaar	2022	ook	met	het	
systematisch	informeren	van	
slachtoffers	over	de	stand	van	
zaken	van	hun	klacht.	Deze	
brieven	worden	gestuurd	naar	
aanleiding van de opstart van 
het	opsporingsonderzoek,	de	
beslissing van dagvaarding of 
sepot.	Ook	in	deze	brieven	
wordt	informatie	gegeven	over	
slachtoffer-daderbemiddeling,	
waardoor steeds meer 
slachtoffers	de	weg	naar	onze	
dienst	vinden.	

In	2022	noteerden	we	opnieuw	
een	stijging	van	het	aantal	
aanvragen	verwezen	vanuit	
het	parket	(gemeenrecht	én	
politieparket)	.	Ten	opzichte	
van	2021	is	dit	een	stijging	
van	488	naar	545	aanvragen.	
Het	parket	blijft	met	56%	de	
grootste	toeleider.	We	zien	
ook	dat	meer	slachtoffers	en	
daders	onze	dienst	rechtstreeks	
contacteerden,	namelijk	in	23%	
van	de	aanvragen.	In	12%	van	
de	aanvragen	kregen	we	een	
verwijzing	van	professionele	
diensten	langs	daderkant,	in	3%	
van professionele diensten langs 
slachtofferkant.	

In	2022	sloten	we	296 
bemiddelingen	af.	In	32%	kozen	
partijen	voor	een	ontmoeting.	
In 22% van de afgesloten 
bemiddelingen	maakten	partijen	
een	schriftelijke	overeenkomst,	
die	aan	het	gerechtelijk	dossier	
werd	toegevoegd.		
In	2022	registreerden	we	voor	
het	eerst	ook	een	aantal	(5)	
niet-gerelateerde	bemiddelingen.	
Dit	zijn	bemiddelingen	waarbij	
we	een	dader	en	slachtoffer	die	
niet	met	elkaar	door	hetzelfde	
misdrijf	verbonden	zijn,	met	
elkaar	in	gesprek	laten	gaan.	
Deze	bemiddelingen	kaderen	in	
het	project	Vertel	Herstel	dat	

sinds	2022	binnen	Moderator	
loopt.		Elders	in	deze	uitgave	kan	
u	daar	meer	over	lezen.	
Structureel werk 2022

JOK (Jongerenopvolgingskamer)
In	2022	rondden	we	het	
JOK-project	af.	In	dit	project	
onderzochten	we	sinds	
januari	2021	of	een	proactief	
aanbod bemiddeling voor 
jonge	verdachten	tussen	18	
en	25	jaar	een	meerwaarde	
zou	zijn.		Het	aantal	reacties	
in	deze	dossiers	en	het	aantal	
effectieve	bemiddelingen	bleef,	
ondanks	alle	inspanningen	om	
meer	respons	te	genereren,	
onvoldoende om verdere 
financiering	te	legitimeren	voor	
dit	project.	Waarschijnlijk	is	dit	
te	wijten	aan	een	combinatie	van	
intensieve begeleiding die wordt 
opgelegd	aan	het	cliënteel	en	het	
type	doelpubliek.	Het	aanbod	
zal	echter	blijven	gebeuren.	
We	blijven	de	kans	bieden	aan	
partijen	om	gebruik	te	maken	
van	onze	dienstverlening.	Er	
werden	afspraken	gemaakt	
hoe	het	bemiddelingsaanbod	
wel	blijft	deel	uitmaken	van	de	
werking	van	de	JOK:	de	rechter	
stelt bemiddeling voor op 
zitting;	het	parket	zorgt	dat	er	
een	aanbodsbrief	vertrekt;	wij	
nemen de dossiers binnen de 
reguliere	werking	op	als	er	een	
aanvraag	komt;	het	justitiehuis	
en	CAW	(A-plan)	verwijzen	als	
ze	interesse	vaststellen	bij	hun	
cliënten	en	zetten	daar	actief	op	
in.

Jongeren en politie (JEP-project) 
Zoals	vorig	jaar	aangekondigd,	
startte	begin	2022	in	Antwerpen	
een	nieuw	project	die	de	
versterking	van	de	relatie	
tussen	jongeren	en	politie	in	
de	Politiezone	Antwerpen	voor	
ogen	heeft.	Voor	de	uitvoering	
van	het	project	werd	gekozen	
voor	een	samenwerking	
met	Moderator	VZW,	een	
onafhankelijke	onderzoeker	
(Mattias	De	Backer)	en	de	Stad	
Antwerpen.	Doelstellingen	van	
dit	project	zijn:	1)	Het	verbeteren	
van	wederzijdse	beeldvorming	
tussen	jongeren,	politie	en	

jeugdwerk;	2)	Het	versterken	
van	de	politie	in	hun	kennis	en	
vaardigheden	in	de	omgang	met	
jongeren;	3)	Het	versterken	van	
de	rechtspositie	van	jongeren	
en	het	binnenbrengen	van	een	
jongerenperspectief	in	het	lokale	
politiebeleid;	4)	Verankering	van	
de	output	en	verduurzaming	
van	expertise	en	resultaten.	Om	
deze	doelstellingen	te	bereiken	
wordt onder meer ingezet op 
een	dialoogtraject	tussen	politie	
en	jongeren.	Moderator	Vzw	
is	concreet	betrokken	op	de	
organisatie	en	de	begeleiding	
van	dit	dialoogtraject.	Dit	staat	
gepland	voor	begin	2023.	

Forensische stuurgroep 
Op	24	maart	2022	werd	
de	forensische	stuurgroep	
in	Mechelen	boven	de	
doopvont	gehouden.	Ze	heeft	
als	doel	om	de	forensische	
samenwerking	te	optimaliseren,	
de	toegankelijkheid	van	de	
forensische	hulpverlening	te	
verhogen,	hiaten	te	signaleren	
en	aan	te	pakken,	informatie	
uit	te	wisselen,	maar	ook	
visie en deontologie af te 
stemmen met respect voor 
elkaars	identiteit	en	finaliteit.	
De	huidige	partners	zijn:	CAW,	
justitiehuis,	parket,	rechtbank,	
gevangenis,	transitiehuis,	CGG,	
De	Sleutel,	Stad	Mechelen,	FJC	
en	Moderator	vzw.	Sinds	de	
oprichting	kwam	de	stuurgroep	
5	x	samen,	telkens	bij	één	van	de	
partners,	met	als	doel	mekaars	
werking	beter	te	leren	kennen.	
Op	die	manier	worden	de	hiaten,	
maar	ook	de	raakvlakken	en	
de	kansen	tot	samenwerking	
duidelijker,	wat	hopelijk	
resulteert	in	een	aanbod	dat	
beter is afgestemd op de noden 
van	het	forensisch	cliënteel.

Dialoog , Rondom Prison en Ciné 
Detiné 
In	2022	hebben	we	in	heel	onze	
provincie	mee	de	schouders	
gezet	onder	het	Dialoogproject.	
Dit	is	een	samenwerking	
tussen	Avansa,	de	Rode	
Antraciet	en	vzw	De	Huizen.	
In	de	Noorderkempen	zijn	ook	
het	CAW	en	Moderator	vzw	

‘Steeds	meer	
slachtoffers	vinden	
de weg naar 
onze	dienst.’
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bevoorrechte	partners.	Het	doel	
is om mensen samen te brengen 
om	in	gesprek	te	gaan	over	een	
samenleving	gericht	op	herstel.	
We	lichten	er	in	deze	korte	
bijdrage	twee	activiteiten	uit.	Eén	
van	de	eerste	activiteiten	binnen	
dit	project	was	‘Rondom	Prison	
Noorderkempen’:	Een	traject	
van	sociaal-culturele	activiteiten	
voor	de	burgers	van	de	
Noorderkempen	over	het	omgaan	
met	de	gevolgen	van	een	misdrijf	
voor	het	slachtoffer,	de	dader	en	
de	samenleving.	Zo	was	er	een	
gegidste	stadswandeling,	een	
gespreksavond	over	kleinschalige	
detentie	begeleid	door	vzw	
De	Huizen,	de	filmvoorstelling	
van	Le	Triomphe,	een	avond	
met	de	focus	op	het	slachtoffer	
en	een	pakkende	getuigenis	
en	afsluitend,	een	ontmoeting	
tussen	burgers	en	gedetineerden	
in	de	gevangenis	van	Wortel.	

De	derde	week	van	november,	
tijdens	de	internationale	week	
van	het	herstelrecht	ging	Ciné	
Detiné	door	in	de	gevangenissen	
van	Merksplas	en	Hoogstraten.	
Er	werd	gekozen	voor	de	film	
‘the	Painter	and	the	Thief’	met	
telkens	een	nabespreking.	
In	Hoogstraten	keken	
gedetineerden	en	burgers	samen	
naar	de	film	en	namen	ze	ook	
samen	deel	aan	de	nabespreking.	
In	samenwerking	met	MOOOV	
werd	buiten	de	gevangenismuren	
en	enkel	voor	vrije	burgers	de	
film	“107	mothers”	vertoond	
met	een	nabespreking	door	
vzw	De	Huizen	en	een	
beklijvende	getuigenis	van	een	
ervaringsdrager.	Aan	deze	film	
ging	ook	een	ontbijt	vooraf.	
Zowel	Rondom	Prison	als	Ciné	
Detiné	werden	goed	onthaald	en	
we	hopen	deze	activiteiten	in	de	
toekomst	dan	ook	structureel	te	
kunnen	verankeren.		

Een blik op 2023

Samenwerkingspartners en 
bijzondere thematieken
In	2023	staat	alvast	het	
verder	onderhouden	van	
het	contact	met	de	vaste	

samenwerkingspartners	op	de	
planning.	Zij	staan	immers	mee	
in voor de verdere verspreiding 
van	de	herstelgedachte	en	het	
realiseren	van	herstelprocessen	
in	ons	arrondissement.		

Daarnaast	blijft,	conform	
het	actieplan,	bijzondere	
aandacht	gaan	naar	drie	
specifieke	thematieken	waarbij	
de meerwaarde van onze 
tussenkomst	de	afgelopen	
jaren	zeker	is	gebleken.	Het	
gaat	respectievelijk	over		
bemiddelingen	in	het	kader	
van	intrafamiliaal	en	seksueel	
geweld,	bemiddelingen	in	de	
detentiefase	en	bemiddelingen	
bij	verkeersongevallen.	

In	dat	kader	leggen	we	contact	
met	onder	meer	het	Zorgcentrum	
na	Seksueel	Geweld	(ZSG)	in	
Antwerpen	en	onderhouden	
we ons contact met de 
verschillende	Family	Justice	
Centra.	We	plannen	ook	om	het	
revalidatieziekenhuis	RevArte	
in Edegem te contacteren om 
ons	aanbod	kenbaar	te	maken.	
Dit	ziekenhuis	richt	zich	op	de	
revalidatie	van	verworven	fysieke	
of	cognitieve	stoornissen.	
We willen eveneens de 
samenwerking	met	het	
transitiehuis	in	Mechelen	verder	
uit	te	bouwen.	In	dit	huis	worden	
veroordeelden	op	het	einde	
van	hun	detentie	voorbereid	
op	hun	integratie	in	de	
maatschappij.	Zowel	het	aanbod	
van	bemiddeling	als	van	het	
Herstelfonds	kunnen	een	zinvolle	
aanvulling	zijn.	

In	de	regio	Turnhout	zetten	we,	in	
samenwerking	met	het	CAW,	een	
inspiratienamiddag	op	touw	rond	
het	Herstelfonds.	Deze	activiteit	
richt	zich	naar	alle	Kempische	
samenwerkingspartners	en	
naar	de	bestaande	en	nieuwe	
projectplaatsen.

Ook	de	samenwerking	met	het	
politieparket	staat	opnieuw	
op	de	agenda.	Momenteel	
verlopen	enkel	in	de	regio	
Mechelen	de	doorverwijzingen	
geautomatiseerd.	We	blijven	

zoeken	om	voor	de	drie	regio’s	
een	gelijklopend	systeem	te	
implementeren,	dat	een	vlottere	
instroom	van	verkeersdossiers	
garandeert.

Deelname aan projecten
In	2023	zit	het	project	
‘Jongeren	en	politie’	(JEP)	voor	
Moderator	op	kruissnelheid	en	
zal een dialooggroep met deze 
actoren	plaatsvinden	o.l.v.	twee	
bemiddelaars	(cfr.	supra).	

Er	is	een	nieuwe	
projectfinanciering	voor	één	
jaar	mbt	de	opstart	van	vier	
dialooggroepen	seksueel	
grensoverschrijdend	gedrag	in	
Vlaanderen.	Het	provinciaal	
team	Antwerpen	engageert	zich	
om	twee	dialooggroepen	in	het	
arrondissement	te	realiseren.	
Hiervoor	zullen	de	eerder	
opgedane	kennis	en	ervaringen	
uit	het	project	Samenspraak	
zeker	van	pas	komen.

Steden en bemiddeling
Eind	vorig	jaar	ondertekende	
het	Antwerpse	stadscollege	het	
Charter	“Steden	en	gemeenten	
voor	bemiddeling”.	De	stad	
geeft	hiermee	het	signaal	dat	
ze	achter	het	concept	van	
bemiddeling	staat,	de	principes	
waardeert	en	bemiddeling	actief	
en laagdrempelig wil aanbieden 
in	verschillende	vormen.	Zo	
is de idee ontstaan om een 
nauwere	samenwerking	tot	
stand	te	brengen	tussen	de	
Antwerpse	bemiddelingsdiensten	
in	een	Werkgroep	Bemiddeling	
in	Antwerpen.	Ook	
bemiddelingsdiensten die 
ressorteren		onder	de	stad		(o.m.	
Moderator	Antwerpen),	worden	
hierbij	betrokken.	De	werkgroep	
wil	onder	meer	nadenken	
over	de	uitbouw	van	een	
globaal	bemiddelingsplatform,	
opleidingen,	wisselleren,	etc.	
Dergelijke	samenwerking	bestaat	
al	geruime	tijd	in	regio	Mechelen	
waardoor	het	niet	zal	verbazen	
dat	ook	stad	Mechelen	dit	
charter	ondertekende.	

Bemiddelingsdienst  
LimburgLimburg

Overzicht 2022

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	2022	en	blikken	
we	vooruit	naar	2023.

Bemiddeling in cijfers

In	2022	had	onze	dienst	contact	
met	178	slachtoffers	en	215	
daders	die	wilden	bemiddelen.	
Dit	leidde	tot	146	effectief	
opgestarte	bemiddelingsdossiers.	
Aan	deze	bemiddelingen	

namen	120	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,…).

We	sloten	147	bemiddelingen	
af.	In	51	bemiddelingen	zaten	
partijen	rond	de	tafel	voor	
een	gezamenlijk	gesprek.	In	
40	bemiddelingen	werd	een	
overeenkomst	afgesloten.	
Daarnaast	zijn	er	14	dossiers	
die nog verdere opvolging nodig 
hebben	en	werden	meegenomen	
naar	2023.

In	vergelijking	met	2021	stelden	
we	een	stijging	vast	van	effectief	
opgestarte bemiddelingen 
(communicatie	tussen	
partijen),	als	van	het	aantal	
ontmoetingen	(rechtstreekse	
bemiddeling,	gezamenlijk	
gesprek)	en	van	het	aantal	
bemiddelingsovereenkomsten.	
We	beschouwen	dit	als	een	
opsteker,	aangezien	de	algemene	
cijfers	over	Vlaanderen	een	daling	

aantonen	van	zowel	effectieve	
dossiers	als	ontmoetingen	en	
overeenkomsten.
Het	initiatief	tot	bemiddeling	
werd	door	veel	verschillende	
partners	genomen.	In	Limburg	
blijft	het	parket	de	grootste	
initiatiefnemer.	Enerzijds	
gebeuren	de	doorverwijzingen	op	
basis	van	opportuniteitsbeslissing	
tijdens	opsporingsonderzoek,	
anderzijds	werd	er	dit	jaar	gestart	
met	automatisch	informeren	in	4	
codes	(43	opzettelijke	slagen	en	
verwondingen,	11	diefstal	met	
geweld,	37	zeden,	30	moord	of	
doodslag)	op	het	moment	van	
beslissing	tot	dagvaarding.	Het	
politieparket	informeert	in	alle	

‘Het blijkt dat 
slachtoffers van 
zedenmisdrijven 

vaker dan in andere 
misdrijven zelf 

vragende partij zijn 
of open staan voor 

bemiddeling als ze er 
over geïnformeerd 

worden.’
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dodelijke	verkeersongevallen	
met	(minstens)	twee	partijen.	
Daarnaast ontvingen we 
aanvragen	van	slachtoffer	
of	verdachte/dader	na	
doorverwijzing	van	het	
justitiehuis,	slachtofferhulp	
of	hulp	–	en	dienstverlening	
in	de	gevangenis	van	Hasselt.	
In	een	aantal	dossiers	lag	het	
initiatief	bij	een	van	de	partijen	
zelf,	zonder	doorverwijzing	
van	een	dienst.	Doorverwijzing	
of	initiatief	bij	de	partijen	zelf	
gebeurt	meestal		tijdens	een	
gerechtelijk	onderzoek	(11	
aanvragen)	of	in	de	fase	van	de	
strafuitvoering	(30	aanvragen).

Onze praktijk onder de loep

Bemiddeling in dodelijke 
verkeersongevallen
Het	politieparket	Limburg	
informeert	in	alle	dodelijke	
verkeersongevallen,	waarin	
sprake	is	van	twee	partijen,	over	
de	mogelijkheid	van	bemiddeling.	
Dit	gebeurt	via	een	informatief	
schrijven	6	à	8	weken	na	het	
ongeval.	

Betrokkenen	en	nabestaanden	
contacteren ons na dit 
schrijven,	maar	het	gebeurt	
ook	vaak	al	vroeger.	Via	
slachtofferbejegening	van	de	
politie	krijgen	we	soms	kort	na	
het	ongeval	al	doorverwijzingen	
van	mensen	die	op	zoek	zijn	
naar contact met de andere 
partij.	Soms	krijgen	we	van	
slachtofferbejegening	de	
contactgegevens van beide 
partijen	door	en	gaan	we	
onmiddellijk	aan	de	slag.	
In	herstelbemiddeling	na	een	
dodelijk	verkeersongeval	worden	
de	menselijke	gevolgen	voor	
alle	betrokkenen	vooropgesteld	
en staat de bemiddeling los 
van	aansprakelijkheid	en	het	
mogelijke	verdere	gerechtelijke	
verloop.	Het	aanbod	geldt	dus	
evengoed	voor	de	betrokken	
partijen	en	nabestaanden	na	een	
ongeval	waarbij	de	overleden	
persoon	de	veroorzaker	was.	

Bemiddeling in zedenmisdrijven
We	stellen	elk	jaar	opnieuw	
vast dat er vraag is om te 
bemiddelen	in	zedenmisdrijven.	
Deze worden aangemeld via 
het	parket,	maar	zeker	ook	na	

doorverwijzing	van	hulpverleners	
of	op	initiatief	van	één	van	de	
partijen,	en	dit	in	alle	fases	van	
de	gerechtelijke	procedure.	
Het	blijkt	dat	slachtoffers	vaker	
dan	in	andere	misdrijven	zelf	
vragende	partij	zijn	of	open	
staan voor bemiddeling als ze 
er	over	geïnformeerd	worden.	
In	de	helft	van	de	afgesloten	
bemiddelingen in zedenfeiten 
vond	er	een	ontmoeting	plaats	
tussen	slachtoffer	en	dader.	
Slachtoffers	geven	aan	dat	
herstelbemiddeling	hen	de	kans	
biedt	om	dit	zelf	in	handen	te	
nemen,	beslissingen	te	nemen	
én	zich	te	richten	tot	de	persoon	
van	de	dader,	zowel	met	vragen	
als	met	duidelijke	boodschappen.	
Steeds	zijn	slachtoffers	
opgelucht	na	de	ontmoeting	en	
benoemen	ze	dit	als	belangrijk	
in	de	verwerking	van	de	feiten.		
Herstelbemiddeling	kan	zo	een	
belangrijke	aanvulling	zijn	op	
de	gerechtelijke	procedure,	
ongeacht	het	juridische	gevolg.	

BemiddelingsdienstBemiddelingsdienst  
Vlaams-BrabantVlaams-Brabant

Bemiddelaars	Kristel	Buntinx,	Cleo	Custers,	Veerle	De	Vocht	en	Petra	Sampers

Overzicht	2022

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.		Het	was	een	jaar	van	
evenwichten	zoeken	en	keuzes	
maken.	Een	jaar	waarin	we	
een	grote	instroom	zagen,	veel	
mensen die ons contacteerden 
en	die	we	konden	informeren.	
Maar	tegelijk	ook	een	jaar	van	
minder	effectieve	bemiddelingen.	
Een	jaar	van	veel	werk	op	de	
plank	maar	misschien	niet	
genoeg	toekomen	aan	hetgeen	
we	het	liefst	doen:	bemiddelen.	
Een	jaar	dat	uitnodigde	om	een	
aantal	zaken	scherp	te	stellen	en	
aan	te	pakken.	Hieronder	lees	je	
mee…

Bemiddeling	in	cijfers

In	2022	had	onze	dienst	contact	
met	165	slachtoffers	en	210	
daders	die	wilden	bemiddelen.	
Dit	leidde	tot	105	effectief	
opgestarte	bemiddelingsdossiers.	
Aan	deze	bemiddelingen	
namen	87	slachtoffers	en	
78	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.	Het	parket	
blijft	de	grootste	doorverwijzer.

In	2022	sloten	we	97	
bemiddelingen	af.	In	30	hiervan	
kozen	partijen	ervoor	om	elkaar	
te	ontmoeten	in	een	gezamenlijk	
gesprek.	In	12	bemiddelingen	
besloten	partijen	samen	een	
schriftelijke	overeenkomst	op	te	
maken.	

We merken over de jaren heen 
dat onze cijfers blijven dalen. We 
hebben hier geen aanwijsbare 
reden voor. Partijen worden 
veelvuldig geïnformeerd. Verhardt 
onze samenleving? Misschien? Toch 
blijven we anderzijds getuige van 
zeer intense, mooie en verrijkende 
ontmoetingen die veel betekenen 
voor de mensen die de stap wel 
zetten. Dus we weten nog steeds 
waarvoor we het doen.

Structureel	werk

Het	is	belangrijk	dat	het	
bemiddelingsaanbod	bij	onze	
partners	en	doorverwijzers	in	
“the	picture”	blijft.	Om	die	reden	
willen	we	de	samenwerking	met	
reeds	gekende	doorverwijzers	
op	regelmatige	basis	opfrissen	
en	proberen	we	ook	de	nieuwe	
medewerkers	binnen	het	gerecht	
en	de	hulpverlening	voldoende	
te	informeren	over	ons	aanbod.	
Op	die	manier	willen	we	komen	
tot	afspraken	voor	een	vlotte	en	
constructieve	samenwerking.		

Concreet	hadden	we	contact	met	
de gevangenis-familiebegleiders 
van	het	CAW	in	Leuven.	Er	
vond een ronde tafel plaats 
met	alle	medewerkers	van	de	
dienst	slachtofferonthaal	van	het	
justitiehuis	Leuven.	We	vonden	
hierdoor	terug	aansluiting	bij	

het	welzijnsteam.	In	Leuven	
Hulp	startte	een	proefproject	
om	vanuit	Moderator	op	
regelmatige	basis	zitdagen	te	
houden	in	deze	gevangenis.	Dit	
lijkt	zinvol	en	wordt	daarom	
verdergezet	in	2023.	Er	waren	
eerste	contacten	met	de	nieuwe	
verbindingsmagistraten van 
Halle-Vilvoorde,	Brussel	en	
Leuven.	Deze	waren	positief	
en	nodigen	uit	voor	volgende	
initiatieven.		Overleg	vond	plaats	
met	het	politieparket	in	Leuven.		
Een	gerechtelijk	stagiaire	van	
Halle	Vilvoorde	kwam	een	dag		
stage lopen op onze dienst en 
kreeg	op	die	manier	voeling	met	
onze	praktijk.	

Een aantal collega’s draaiden 
een voormiddag mee proef 
in	de	nieuwe	gevangenis	van	
Haren.	Ook	in	2022	bleven	we	
betrokken	op Leuven Restorative 
City	en	op	het	traject	van	de	
herstelpiramides	in	de	Leuvense	
gevangenissen.		Tenslotte	werd	
ook	vorig	jaar	onze	werking	

‘Het was een jaar 
van evenwichten 
zoeken en keuzes 
maken.’
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BemiddelingsdienstBemiddelingsdienst    
Oost-VlaanderenOost-Vlaanderen
Overzicht 2022

Net	zoals	in	2021	hebben	
we	te	kampen	gehad	met	
wat	personeelstekorten.	
Uiteindelijk	werden	we	versterkt	
met	een	nieuwe	equipe	
onthaalmedewerkers	die	actief	is	
voor	heel	Moderator,	en	sprong	
een	nieuwe	collega	bemiddelaar	
mee	aan	boord.	Door	de	
personeelsperikelen	in	het	
voorjaar	waren	we	nog	steeds	
minder	structureel	aanwezig	
op	het	terrein,	maar	we	konden	
vanaf	augustus	eindelijk	de	draad	
beter	oppikken	met	een	bezetting	
van	4,2	FTE	om	het aanbod van 
slachtoffer-daderbemiddeling 

voor	Oost-Vlaanderen	bekend	
te	maken	en	uit	te	voeren.	Waar	
we	tot	op	heden	nog	steeds	
in	slagen,	mede	dankzij	onze	
bekendheid	bij	en	samenwerking	
met	een	breed	spectrum	aan	
partners!	Desondanks	stellen	we	
vast	dat	we	2022	hebben	moeten	
afsluiten	met	een	aanzienlijke	
daling	in	het	aantal	aanvragen 
en	uiteindelijk	ook	in	het	aantal	
effectieve bemiddelingen. Maar 
we	zijn	er	wél	in	geslaagd	om	het	
tweede grootste arrondissement 
van	Vlaanderen	te	zijn	wat	het	
aantal opgenomen aanvragen 
betreft.	

In	dit	document	geven	we	u	

een	beknopt	overzicht	van	onze	
activiteiten	in	2022	én	een	
vooruitblik	op	2023.

Bemiddeling in cijfers

In de 312 opgenomen aanvragen 
voor	Oost-Vlaanderen	(147	voor	
Dendermonde,	119	voor	Gent	
en	46	voor	Oudenaarde)	werden	
in totaal 907 partijen actief 
geïnformeerd over	het	aanbod	
van bemiddeling Opgenomen 
aanvragen = wanneer er contact 
wordt opgenomen met een vraag 
tot bemiddeling en we de andere 
partij	kunnen	uitnodigen.).	In	
2022	had	onze	dienst	contact	
met 210	slachtoffers	en	239 

verschillende	keren	toegelicht	op	
gastcolleges	van	de	universiteit	
en/of	hogeschool.	Ook	konden	
een aantal collega’s contacten 
leggen	met	buitenlandse	collega’s	
op	de	Summerschool	die	
doorging	in	Barcelona.	

Tijdens	de	week	van	Herstel	
in	november	werd	er	ook	in	
Leuven	meegewerkt	aan	Ciné	
Détiné,	samen	met	het	project	
Dialoog.	In	beide	Leuvense	
gevangenissen werd er een 
filmavond	georganiseerd	
waarbij	gedetineerden	en	
vrije	burgers	samen	een	film	
bekeken	en	hierover	in	gesprek	
gingen.	Daarnaast	was	er	die	
week	ook	een	filmvertoning	
van	‘the	Painter	and	the	Thief’	
met	nabespreking	voor	alle	
geïnteresseerde	burgers.	Drie	
boeiende	avonden,	helemaal	in	
teken	van	herstel!

Blik	op	2023

We	stellen	vast	dat	door	het	
breed	informeren	(voornamelijk	
door	het	parket)	onze	toestroom	

is	vergroot.	Tegelijk	komen	
we	tot	minder	effectieve	
bemiddelingsdossiers.	Er	is	
een	verschuiving	naar	meer	
verkennend	werk	vooraf	aan	
een bemiddeling en naar minder 
effectieve	bemiddelingen.	In	
2023	willen	we	deze	twee	
luiken	beter	in	balans	brengen.	
We	willen	ons	focussen	op	
het	komen	tot	meer	effectieve	
bemiddelingsdossiers en op een 
kwalitatieve	dienstverlening	aan	
onze	partners	en	cliënten.	

Daarom	willen	we	gerichter	
gaan	informeren,	o.a.	in	de	
gevangenissen	van	Leuven	en	
Brussel	en	in	de	zorgcentra	voor	
seksueel	geweld.	Bovendien	
willen	weons	in	2023	in	
het	bijzonder	richten	tot	de	
Strafuitvoeringsrechtbank	en	
de	Kamer	ter	Bescherming	
van	de	Maatschappij	om	onze	
samenwerkingsafspraken	te	
verfijnen.	Daarnaast	willen	we	
ook	de	banden	met	onze	andere	
samenwerkingspartners	warm	
houden.

Ondertekening	engagementsverklaring	
Leuven	Restorative	City

daders,	die	wilden	bemiddelen.		
Dit leidde tot 139	effectief	
opgestarte	bemiddelingsdossiers.	

De fasen waarin we de 
meeste opgenomen aanvragen 
krijgen	zijn	in	de	fase	van	het	
opsporingsonderzoek	(154),	
gevolgd door fase strafuitvoering 
(93).		

Toelichting over initiatiefnemers: 
In	2022	hadden	we	de	net	zoals	
in	2021	de	grootste	toestroom	
van	aanvragen	(Aanmeldingen	
waarbij	minstens	1	partij	contact	
opnam	met	onze	dienst)	vanuit	
het	parket	Oost-Vlaanderen	
(151).	Ook	dit	jaar	hebben	de	
partijen zelf	vaak	het	initiatief	
genomen	om	ons	te	contacteren,	
zowel	langs	daderzijde	(98)	als	
langs	slachtofferzijde	(37).	Deze	
aanmeldingen	komen	vanuit	de	

Oost-Vlaamse	gevangenissen;	
via onze website; nadat men 
informatie	vanuit	hulpverlening	
ontving of na vermelding van 
bemiddeling op dagvaardings- 
of	sepotbrieven.	Dit	jaar	mag	
politieparket	Oost-Vlaanderen	
opnieuw	aansluiten	bij	onze	top	
3.	We	ontvingen	57	aanvragen	
in	verkeersdossiers	aangemeld	
door	het	politieparket.	Verder	
krijgen	we	voor	alle	3	de	
Afdelingen	(Dendermonde,	
Gent	en	Oudenaarde)	behoorlijk	
wat	actieve	doorverwijzingen	
van	daderhulpverleners	(42),	
waaronder	JWW,	van	PSD	(37),	
van	Slachtofferhulpverleners	(20),	
waaronder	Slachtofferhulp	en	
het	Zorgcentrum	voor	Seksueel	
Geweld,	en	van	het	Justitiehuis	
(12)

In	onderstaande	tabel	zie	je	een	
daling	ten	opzichte	van	2021.	
We	zitten	meer	in	de	grootorde	
van	de	jaren	voordien.	We	sloten	
130	bemiddelingen	af.	In	32 
bemiddelingen	kozen	partijen	
ervoor om samen rond de tafel 
te	zitten	voor	een	gezamenlijk 
gesprek.	In	23 bemiddelingen 
maakten	partijen	een	schriftelijke 
overeenkomst. Daarnaast werden 
74	dossiers	niet	afgesloten,	wat	
betekent	dat	die	bemiddelingen	
in	2023	verder	lopen.	

Structureel werk

Ook	in	2022	konden	we	
profiteren	van	de	goede	
samenwerking	met	het	parket	
en	politieparket	en	het lineair 
aanbod	in	te	dagen	dossiers.	
Gaandeweg	merkten	we	op	dat	
we de vinger aan de pols dienden 
te	houden	omdat	het	aanbod	

niet	het	gewenste	aantal	reacties	
oogstte.	Dit	werd	onderzocht	met	
als	resultaat	dat	we	de	partijen	
bijkomend	informeerden	vanuit	
de	bemiddelingsdienst.	In	maart	
2023	evalueren	we	of	we	deze	
werkwijze	aan	zullen	houden	en	
al	dan	niet	zullen	uitbreiden.	Ook	
zullen	we	samen	met	het	Parket	
kijken	hoe	we	een	en	ander	
kunnen	afstemmen	op	elkaar,	
want	ook	daar	is	het	lineair	
aanbod	in	evolutie.	In	alle	fases	
van	het	opsporingsonderzoek	
kunnen	mensen	informatie	over	
bemiddeling	ontvangen.	Wat	wij	
alleen	maar	kunnen	toejuichen.	
Ook	hier	is	echter	afstemming	
met	de	samenwerkingspartner	en	
een	duidelijke	uitwerking	in	ons	
onthaal	van	belang.	Daar	is	veel	
aandacht	naar	gegaan.			

We	waren	in	2022	opnieuw	
actief	in	alle	Oost-Vlaamse	
gevangenissen.	Aanwezigheid	in	
de	verschillende	beleidsteams	
en/of	werkgroepen	herstel	
werd	terug	aangezwengeld,	
we	werkten	mee	aan	tal	van	
activiteiten	o.a.	aan	filmavonden	
in	verschillende	gevangenissen	
(“the	Painter	&	the	Thief”),	in	
Gent	met	nabespreking	tussen	
gedetineerden	en	mensen	
van	buiten	de	gevangenis.		
Verder	hebben	we	een	echte	
start	gemaakt	eind	2022	om	
de	Dialooggroep	‘Seksueel	
Grensoverschrijdend	Gedrag’	te	
kunnen	organiseren	(in	navolging	
van	het	project	Samenspraak	
van	2021).	We	hebben	een	
medewerking	gevraagd	van	tal	
van partners in onze provinciale 
Stuurgroep	Herstelrecht	en	
bemiddeling,	wat	resulteerde	in	
een	effectief	plannen	van	een	
Dialooggroep in de gevangenis 



52 53

Weetjes uit Oost-VlaanderenWeetjes uit Oost-Vlaanderen
• Collega Evelyn werd de nieuwe trekker voor het project 

‘vertel-herstel’. Zij zet zich de komende jaren halftijds in om 
verhalen van herstel naar buiten te brengen.

• Collega Joke heeft jammer genoeg het schip verlaten. Zij 
wordt deels vervangen door een enthousiaste aanwinst voor 
het team: Welkom, Elke!   

• Lien zal samen met Michael van vzw Parcours de 
Dialooggroep ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag’ in 
gevangenis Oudenaarde vormgeven. 

• We organiseren nog steeds 2 stuurgroepen Herstelrecht 
en bemiddeling per jaar waar onze samenwerkingspartners 
elkaar ontmoeten en inspireren. 

van	Oudenaarde	in	het	voorjaar	
van	2023.	De	kaarten	daarvoor	
liggen	in	ieder	geval	goed.	

Een blik op 2023

Naast	de	organisatie	van	
een	Dialooggroep	Seksueel	
Grensoverschrijdend	Gedrag	in	
de	gevangenis	van	Oudenaarde,	
zullen	we	ook	verder	nagaan	
om een Dialooggroep te 
organiseren in de gevangenis 
van	Gent	rond	het	thema	
Radicalisering/extremistisch	
geweld.	Vanuit	Oost-Vlaanderen	
blijven	we	actief	inzetten	op	
de	continuering	van	een	lokaal	
toegankelijk	bemiddelingsaanbod	
voor	alle	burgers.	Met	het	
goed	inwerken	in	een	nieuw	
registratiesysteem	en	een	
nieuw	computernetwerk,	zal	dit	
ongetwijfeld	ook	administratief	
vlotter	verlopen.		Ook	het	verder	
afstemmen	met	het	onthaal,	
de	goede	samenwerkingen	met	
parket,	hulpverlening	en	het	
gevangeniswezen	bestendigen,	
het	inzetten	van	getuigen	en	
ervaringsdragers	vanuit	onze	
medewerking	aan	het	project	
Vertel	–	Herstel,	het	niet-
gerelateerd bemiddelen zal 
ook	onze	aandacht	vragen.	

Verder	hopen	we	ons	opnieuw	
wat	zichtbaarder	te	maken	
bij	onderzoeksrechters	en	bij	
het	Justitiehuis.	En	dit	alles	
hopelijk	met	een	stabiel	team	
van gedreven en ervaren 
medewerkers!		

onze	dienst	contact	met	193	
slachtoffers	en	165	daders,	
waarvan	er	resp.	116	en	
150	wilden	bemiddelen.		Dit	
leidde	tot	61	nieuwe	effectief	
opgestarte	bemiddelingen.	Aan	
deze	bemiddelingen	namen	58	
slachtoffers	en	48	daders	deel.
Naar	type	feiten	waarin	
werd bemiddeld stellen 
we	het	volgende	vast:	
51%	persoonsdelicten,	
20%	eigendomsdelicten,	
20%	zedenfeiten	en	8%	
verkeersongevallen.	We	
bemiddelden niet in familiale 
(lees:	niet-naleven	bezoekrecht)	
delicten.	Opvallend	is	ook	dat	bij	
bemiddeling	in	zedenfeiten	het	
in	ca.	de	helft	van	de	gevallen	om	
een	minderjarig	slachtoffer	gaat.

Het parket blijft de 
samenwerkingspartner die 
het meest het initiatief (met	
name,	als	eerste	partijen	
informeert	over	bemiddeling)	
neemt tot bemiddeling (167	
van	de	324	aanvragen).	Dit	
gebeurt	grotendeels	via	een	
geautomatiseerd	systeem	(i.t.t.	
andere	initiatiefnemers,	die	
hun	cliënten	vaak	gerichter	
informeren);	in	beperkte	
mate	gebeurt	er	ook	nog	een	
opportuniteitsselectie.
Andere	belangrijke	
initiatiefnemers	zijn	justitieel	

welzijnswerk	en	PSD	(12	
keer),	vooral	in	de	afdeling	
Brugge.	Slachtofferhulp	nam	
in	een	beperkt	aantal	dossiers	
initiatief	(6	keer),	voornamelijk	
in	de	afdeling	Ieper,	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	(73	daders	t.o.v.	
13	slachtoffers).

In	2022	sloten	we	74	effectieve	
bemiddelingen	af.	In	16	
bemiddelingen	kozen	partijen	
ervoor om samen rond de tafel 
te	zitten	voor	een	gezamenlijk	
gesprek.	In	14	bemiddelingen	
maakten	partijen	een	schriftelijke	
overeenkomst.	Daarnaast	
werden	15	dossiers	nog	niet	
afgesloten,	wat	betekent	dat	die	
bemiddelingen	in	2023	zullen	
verder	lopen.	In	2022	werd	door	
de bemiddelingsdienst West-
Vlaanderen	dus	bemiddeld	in	89	
effectieve	bemiddelingsdossiers

Als	we	naar	de	evolutie	over	de	
jaren	heen	kijken,	is	het	opvallend	
dat	het	aantal	ontvangen	
aanvragen	licht	stijgt.	Het	aantal	
opgenomen aanvragen en 
effectieve	bemiddelingen	is	echter	
in	dalende	lijn.	Een	duidelijke	
verklaring	hiervoor	hebben	we	
niet.

Terugblik 2022

Graag	blikken	we	terug	op	een	
aantal	bijzonderheden	in	2022:

• Nieuwe dienstnota parket
Nadat	de	nieuwe	dienstnota	
eind	2021	van	kracht	werd	in	

Overzicht 2022

De bemiddelingsdienst West-
Vlaanderen	bestaat	uit	2,8	FTE	
bemiddelaars,	ondersteund	
door	twee	medewerkers	die	het	
onthaal	voorzien	voor	de	regio’s	
Oost-	en	West-Vlaanderen,	
Vlaams-Brabant	en	Limburg.	
Door	zwangerschapsverlof	van	
een	collega	werd	de	effectieve	

capaciteit van de dienst voor een 
drietal	maanden	herleid	tot	1,8	
FTE.

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	2022	én	een	
vooruitblik	op	2023.

Bemiddeling in cijfers

In	2022	ontving	onze	dienst	
324	nieuwe	aanvragen;	195	
aanvragen	konden	effectief	
worden	opgenomen.	In	deze	
opgenomen	aanvragen	had	

BemiddelingsdienstBemiddelingsdienst    
West-VlaanderenWest-Vlaanderen
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het	parket	van	West-Vlaanderen,	
merkten	we	een	stijging	in	het	
aantal	dossiers	waarin	het	parket	
partijen	informeerden	over	
bemiddeling.	In	de	loop	van	het	
jaar	merkten	we	echter,	net	als	in	
Oost-Vlaanderen,	dat	de	reacties	
op	deze	informatiebrieven	van	
het	parket	heel	beperkt	bleven.	
We	besloten	om	alle	partijen	zelf	
ook	aan	te	schrijven.	De	reacties	
stegen	licht	en	bovendien	werd	
duidelijk	dat	de	brieven	van	het	
parket	niet	of	laattijdig	werden	
verstuurd.
In	2023	zullen	we	zowel	onze	
herinneringsbrieven	als	de	
problemen	met	de	brieven	van	het	
parket	evalueren.

• Getuigenissen van 
ervaringsuitdragers

In	het	project	Vertel	Herstel	zet	
Moderator	in	op	het	betrekken	van	
ervaringsuitdragers:	slachtoffers	
en	daders	die	reeds	hebben	
bemiddeld	en	hun	verhaal	willen	
delen.	In	West-Vlaanderen	
gingen	we	verschillende	keren	

met	een	ervaringsuitdrager	op	
pad:	bij	gastcolleges	in	Vives,	
gespreksavonden	in	de	gevangenis	
van	Brugge	en	Ruiselede,	in	
samenwerking	met	Avansa,	etc.

• Sensibiliseringsacties naar 
samenwerkingspartners

In	2022	trokken	we	op	pad	om	
onze dienst voor te stellen aan 
samenwerkingspartners,	zowel	
nieuwe	als	bestaande	(waar	vaak	
wel	veel	nieuwe	medewerkers	
aan	de	slag	waren).	Zo	zaten	we	
o.a.	samen	met	het	zorgcentrum	
seksueel	geweld,	team	
slachtofferhulp	Ieper	&	Veurne,	
slachtofferonthaal	van	Brugge	en	
Kortrijk	en	het	daderteam	van	het	
justitiehuis	in	Kortrijk.
Dit	wordt	verder	vervolgd	in	2023.

Een blik op 2023

In	2023	blijven	we	ons	engageren	
voor	een	blijvende	aanwezigheid	
in	de	gevangenissen,	in	o.a.	
samenwerkingen	met	Avansa	(bv.	

project	“Gevangen	in	woorden”),	
etc.	Daarnaast	willen	we	specifiek	
acties	organiseren	in	het	kader	
van:

• Bemiddelen na een 
verkeersongeval

De	lineaire	informatie	vanuit	
het	parket	omvat	in	de	praktijk	
nog	niet	de	verkeersongevallen.	
Tegelijk	merken	we	een	grote	
nood	bij	betrokkenen	van	een	
verkeersongeval	om	met	elkaar	in	
gesprek	te	gaan.	Om	ons	aanbod	
hierin	meer	bekend	te	maken,	
Hiervoor	gaan	we	in	2023	hiervoor	
o.a.	het	overleg	aan	met	de	
verschillende	politieparketten.

• Dag van het slachtoffer
Op	22	februari	2023,	de	dag	van	
het	slachtoffer,	proberen	we	alle	
gedetineerden	in	West-Vlaanderen	
te	bereiken	met	de	uitnodiging	om	
stil	te	staan	bij	hun	slachtoffer	en	
wat	ze	voor	hun	slachtoffer	nog	
zouden	kunnen	betekenen	m.b.t.	
herstel.	We	verspreiden	hiervoor	
een	flyer.

Bemiddeling in cijfers  in cijfers 20222022

ModeratorsModerators  
BestuurBestuur

Het	jaar	rond	komt	het	Bestuur	van	Moderator	op	regelmatige	basis	samen	om	mee	het	beleid,	de	visie	en	
de	financies	van	Moderator	in	goede	banen	te	leiden.	Het	Bestuur	bestaat	uit:	Martine Puttaert (zij	nam	
afgelopen	jaar	de	voorzittersfunctie	over	van	Dirk Antonissen,	eveneens	nog	in	het	Bestuur.)		Daarnaast	
herkennen	we	Erik Claes,	Lieve Bradt,	Ivo Aertsen,	Marieke Arnou. In	2022	trad	ook Veer Dusauchoit toe 
tot	het	Bestuur.		Afgelopen	jaar	namen	we,	na	vele	jaren	trouwe	dienst,	ook	afscheid	van	Bestuurslid	Bart 
Sanders!	Bedankt,	Bart!
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- Brede blik	-

Dekolonisatie en herstel
Lange tijd is ons Belgisch koloniaal verleden beschouwd als een historisch tijdperk, waarin 
België beschaving en ontwikkeling bracht en de kolonies België enorme rijkdommen opleverden. 
Grote maatschappelijke discussies waren er niet, met uitzondering van specifieke kwesties 
zoals de moord op de eerste democratisch verkozen president Patrice Lumumba. Uitstekende 
onderzoeksliteratuur en documentaires brachten echter stilaan de koloniale geschiedenis met al 
zijn excessen helder voor het voetlicht. De kolonisatie zelf en de gevolgen ervan werden steeds 
meer geproblematiseerd in het publieke debat. De omgang met het koloniale verleden werd, 
mede ook onder de invloed van de Black Lives Matter-beweging, steeds meer een ‘levende 
morele vraag’: hoe moeten we met dat verleden omgaan? En wat betekent herstel in die context?
Beleidscoördinator Katrien Lauwaert brengt hieronder enkele elementen samen.  

Om	beter	zicht	te	krijgen	op	
die laatste vraag stelde de 
redactie	van	het	Belgisch-
Nederlandse Tijdschrift voor 
Herstelrecht in	2022	een	
themanummer	‘Confrontatie 
met het koloniale verleden’ 
samen.	Die	bundeling	van	
bijdragen	geeft	een	goed	beeld	
van	de	huidige	ontwikkelingen	
en	discussies.	Als	redactielid	
was	ik	actief	betrokken	en	het	
werd	mij	gaandeweg	duidelijk	
dat	de	omgang	met	ons	koloniaal	
verleden	een	thema	is	dat	we	in	
de	nabije	toekomst	niet	meer	uit	
de	weg	kunnen	gaan.	Wie	het	
gevoel	heeft	–	zoals	ikzelf	bij	
aanvang	–	dat	dit	een	‘ver	van	
ons	bed’	discussie	is,	vergist	zich.	

De koloniale erfenis zit veel  
dieper in ons maatschappelijk 
weefsel dan ik mij realiseerde. Ik 
raakte bovendien overtuigd dat 
een op herstel gerichte aanpak 
deel zal en moet uitmaken van  
het pad dat we als individuen, 
lokale gemeenschappen en als 
samenleving te gaan hebben. 

In	wat	volgt	haal	ik	enkele	
thema’s	uit	het	tijdschriftnummer	
naar	voor.

De Conversaties:	Onderin	een	beeld	van	een	campagne	met	posters	en	bierviltjes	om	
anderen	uit	te	nodigen	om	het	gesprek	over	de	omgang	met	de	kolonisatie	verder	te	zetten.

Hoe wordt nu gedacht over en 
gewerkt aan herstel in deze 
context?

Het	meest	zichtbaar	voor	ons	
allemaal	waren	in	de	voorbije	
periode	wellicht	de	acties	en	
felle	debatten	omtrent	koloniale	
standbeelden en andere 
gedenktekens	die	het	koloniale	
verleden	(letterlijk)	op	een	‘pied	de	
stal’	plaatsten.	Het	wegnemen	van	
die	beelden	of	het	minstens	duiden	
ervan	met	uitleg	werd	als	een	vorm	
van herstel	gezien.	

Herstelbetalingen aan de voormalige 
kolonies	-	herstel	in	de	enge,	
financiële	zin	dus	-		zijn	onderwerp	
van	gesprek,	maar	in	de	politiek	
staat	men	er,	ook	in	België,		huiverig	
tegenover.

België	werkte	wel	een	
vooruitstrevende	wettelijke	regeling	
uit	rond	teruggave	van	roofkunst,		
die	in	het	buitenland	bewondering	
opwekt.	

Het aanbieden van excuses is een 
ander	weerkerend	thema.	Excuses	
door	nationale	overheden,	steden,	
de	Kerk,	betrokken	bedrijven…	
Een	gevoelig	thema,	want	excuses	
kunnen	ook	meer	kwaad	dan	goed	
doen. Goede excuses komen pas 
na historisch onderzoek over wat 
er allemaal gebeurd is, erkenning 
van het aangedane onrecht (en 
de systemische aard ervan), 
het veroorzaakte leed en de 
verantwoordelijkheid daarvoor. Ze 
worden voorbereid in samenspraak 
met de getroffen groepen. Zoals 
ook bij andere symbolische vormen 
van herstel is dit participatieve 
proces essentieel om herstel tot 
stand te kunnen brengen. 

Wat	herstel	verder	betekent,	of	
kan	betekenen	is	sterk	in	evolutie.	
Meer	en	meer	wordt	benadrukt	dat	
herstel	niet	alleen	moet	focussen	op	
het	verleden,	maar	zeker	ook	op	het	
bouwen	aan	een	andere,	positieve	
toekomst.	Dat	vraagt	een	brede,	
geïntegreerde	aanpak.	Dat	is	ook	de	
richting	die	Nadia Nsayi	aanwijst.	
Ivo	Aertsen	en	ikzelf	gingen	met	
deze	politicologe	met	Congolese	
roots	in	gesprek	naar	aanleiding	
van	haar	in	2020	verschenen	
boek	Dochter van de dekolonisatie,	
dat	een	lang	hoofdstuk	wijdt	aan	

herstel	onder	de	titel ‘Sorry is niet 
genoeg’.	Het	boek	is	een	absolute	
aanrader.	Het	vervlecht	Nsayi’s	
familiegeschiedenis	met	het	verloop	
van	de	kolonisatie	en	dekolonisatie	
van	Congo.	

Het zwaarste gevolg van de 
kolonisatie	is	voor	Nsayi	de	
psychologische	erfenis	van	
zogezegde ‘zwarte inferioriteit’ en 
‘blanke superioriteit’ waar tot op 
vandaag mens en samenleving 
van	doordrongen	zijn.	Herstel	
vereist	dan	onvermijdelijk	een	
proces	dat	op	allerhande	niveaus	
en	domeinen	inzet	op	het	
ontwikkelen	van	gelijkwaardigheid:	
gelijkwaardige	relaties	en	oprechte	
samenwerking	tussen	België	en	
Congo,	maar	evengoed	tussen	het	
Belgische	middenveld	actief	in	
Congo	en	de	lokale	bevolking,	én	
in	België	zelf.	Zowel	culturele	als	
educatieve,	sociaal-economische	
en	internationale	acties	zijn	daarbij	
nodig.	

Excuses	van	de	drie	grote	instituties	
die	de	kolonisatie	mogelijk	gemaakt	
hebben,	is	een	eerste	stap,	stelt	
Nsayi.	Daar	waar	de	overheid	–	
koningshuis	en	regering	–	en	de	
Kerk	al	stappen	hebben	gezet	
(excuses,	teruggave	van	roofkunst,	
excuses	aan	de	Métis	kinderen	…),	
blijft	het	vanuit	het	bedrijfsleven	
vooralsnog	erg	stil.	Dat	zou	
moeten	doorbroken	worden.	Van	
herstelbetalingen	verwacht	Nsayi	
geen	groot	heil.	Hoe	zouden	ze	het	
aangedane	onrecht	ooit	kunnen	
weerspiegelen?	En	zouden	ze	bij	de	
gewone	bevolking	terechtkomen?	

Het	voeren	van	een	herstelbeleid	is	
een	moeizaam,	maar	noodzakelijk	
proces.	Een	suggestie	van	Nsayi	
voor	het	Belgische	maatschappelijk	
middenveld:	via	het	opzetten	van	
inclusieve,	participatieve	trajecten	
gericht	op	kennis	en	dialoog	lokale	
gemeenschappen	op	het	spoor	
brengen	van	concrete	acties	en	
trajecten	naar	herstel.

Dit	sluit	nauw	aan	bij	wat	
Mieke Berghmans en Sarah Van 
Ruyskensvelde	(KU	Leuven)	
beoogden	in	het	sociaalpedagogisch	
project	‘De Conversaties’.	Vele	
mensen	zijn	bezig	met	de	vraag	
hoe	we	moeten	omgaan	met	ons	
koloniaal	verleden,	maar	de	publieke	

debatten	zijn	vaak	polariserend	en	
worden	gedomineerd	door	experten,	
activisten	en	beleidsmakers.	In	
De	Conversaties	ging	men	op	
zoek	naar	gespreksvoering	tussen	
burgers,	mensen	met	verschillende	
perspectieven	op	en	ervaringen	
met	het	koloniale;	op	zoek	dus	
naar	een	meerstemmig	gesprek	dat	
gevoerd	wordt	vanuit	bezorgdheid,	
nieuwsgierigheid	(in	plaats	van	
eigen	gelijk)	en	zo	de	weg	opent	
naar verbinding en ideeën omtrent 
de	hamvraag	die	voorlag:	‘Hoe	
moeten	we	met	dit	koloniale	
verleden omgaan om samen verder 
te	kunnen?’	

Onder begeleiding van 
facilitator Ronny Mosuse namen 
zeven mensen deel aan zes 
opeenvolgende	conversaties.	Na	
een	kennismakingssessie	ging	de	
groep	op	zoek	naar	sporen	van	het	
koloniale	verleden	in	de	Leuvense	
publieke	ruimte.	Vervolgens	ging	
men	dieper	in	op	de	persoonlijke	
betrokkenheid	van	elke	deelnemer	
op	het	(de)kolonisatievraagstuk.	Dit	
vormde de basis om tot slot een 
gedeeld	antwoord	te	formuleren	op	
de	beginvraag.	Uit	de	voorgestelde	
pistes	werd	er	één	concreet	
uitgewerkt:	een campagne met 
posters en bierviltjes om anderen uit 
te nodigen om het gesprek over de 
omgang met de kolonisatie verder te 
zetten.	Tijdens	‘De	Conversaties’	
waren	twee	tekenaars	aanwezig	
die	het	hele	proces	in	beeld	
brachten.	Daaruit	werd	een	
mooie,	afsluitende	tentoonstelling	
gepuurd,	te	zien	in	de	Leuvense	
universiteitsbibliotheek.	Zo	
kregen	velen	een	inkijk	in	wat	
herstelgerichte	dialoog	tussen	
burgers	over	dekolonisatie	zoal	kan	
betekenen.	

Bronnen en meer info:
Themanummer ‘Confrontatie met 
het koloniale verleden’, Tijdschrift 
voor Herstelrecht, 2022 nr. 2; in 
het bijzonder de bijdragen van 
Mieke Berghmans en Sarah Van 
Ruyskensvelde over De Conversaties, 
en van Ivo Aertsen en Katrien 
Lauwaert over het gesprek met Nadia 
Nsayi.  
www.deconversaties.be 
en POLYLOGUES	AT	THE	
INTERSECTION(S)	SERIES:	In	
Pursuit	of	Decolonization	in	Belgium	
–	Convivial	Thinking.

http://www.deconversaties.be
https://convivialthinking.org/index.php/2022/11/08/in-pursuit-of-decolonization-in-belgium/
https://convivialthinking.org/index.php/2022/11/08/in-pursuit-of-decolonization-in-belgium/
https://convivialthinking.org/index.php/2022/11/08/in-pursuit-of-decolonization-in-belgium/
https://convivialthinking.org/index.php/2022/11/08/in-pursuit-of-decolonization-in-belgium/
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Herstelfondsfonds  

In 2022, 28 gedetineerden 
in het kader van het 
herstelfonds hun 
vrijwilligerswerk bij een 
organisatie met een 
humanitair doel tot een 
goed einde brachten? 

In ruil voor al die inzet 
werd in totaal 33.944,21 
€ uitgekeerd aan hun 
slachtoffers. 

Dank aan alle 
begeleiders in de 
gevangenis en aan 
de tewerkstellende 
organisaties die deze 
kansen boden: Den 
Azalee, Kringwinkel 
WEB, Stad Brugge 
Recyclagepark, 
Plantentuin De Kleine 
Boerderij, CAW 
Oost-Vlaanderen, 
WEB Atelier, WIDAR 
vzw, Natuur- en 
landschapszorg vzw, 
Natuurwerk vzw, 
IBOGEM, Muylenberg 
KMLS vzw, WZC 
Stede Akkers en Het 
Veldekenshof. 

Wist je dat... 

Foto	door	Greta	Hoffman	-	pexels.com
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Door	bijvoorbeeld	een	financieel	
duwtje	in	onze	rug...		

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!  

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).

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!

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

STEUN 
MODERATOR

Wil je 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

Deze publicatie kwam tot stand 
met steun van 

de Vlaamse Gemeenschap. 

BEDANKT aan al onze partners voor de fijne samenwerking! 
Bedankt aan alle mensen die hun vertrouwen in handen van 
onze bemiddelaars leggen.
En natuurlijk, bedankt ook aan u, beste lezer, om dit 
jaarmagazine met interesse te lezen! 
Vragen? Suggesties? Laat het ons dan zeker weten. 


