
 

Conflicthantering op maat 

van het individu 

Diversiteit als uitgangspunt 

 
 

Ook dit jaar wil Suggnomè vzw  op een laagdrempelige, informele en 

interactieve manier met zoveel mogelijk mensen van gedachten willen 

wisselen rond thema’s die verwant zijn met herstelrecht en bemiddeling.   

Ben je hulpverlener, bemiddelaar, advocaat of magistraat… werk je in 

een gevangenis, of jeugdinstelling, … of ben je student ...iedereen die 

geïnteresseerd is, is welkom.   

Het thema van de trefdag dit jaar, is: ‘Conflicthantering op maat van 

het individu - Diversiteit als uitgangspunt” 

We mikken zoals de voorgaande jaren op een 100-tal deelnemers en 

verzamelden daarom een tiental sprekers, die vanuit hun eigen achter-

grond, hun licht laten schijnen over het thema.  Meer info over het  pro-

gramma vind je hieronder.  Opzet van de dag is dat iedere deelnemer 

tijdens deze dag, naast de plenaire inleiding aan 3 workshops kan deel-

nemen.   

 

CONCREET   

De dag is opgedeeld in twee delen.  In de voormiddag kan je naast 

de plenaire inleiding, één workshop volgen.  In de namiddag staan 

er twee workshopsessies op het programma.  We proberen voor 

de indeling van de groepen zoveel als mogelijk rekening te houden 

met de door jou opgegeven voorkeuren.   

HOE INSCHRIJVEN  

Je stuurt voor 15 oktober 2015 een mailtje naar:                     

cindy.stas@suggnome.be, waarin je volgende gegevens vermeld:  

1. Naam + voornaam; 

2. Organisatie; 

3. Emailadres; 

4. Kies 4 workshops die je interesseren, je zal er in de prak-
tijk dus 3 kunnen volgen. (We houden zoveel als mogelijk 
rekening met je voorkeuren.) 

BETALING  

Na je inschrijving ontvang je een bevestigingsmail met de beta-

lingsgegevens.  De trefdag kost 25 euro per deelnemer en hierin 

zijn drank, broodjes en een afsluitende receptie voorzien.  De 

inschrijving is pas definitief na overschrijving van het inschrij-

vingsgeld.  Annulatie en terugbetaling van de inschrijving is 

slechts mogelijk tot uiterlijk 2 weken voor de trefdag.  

WAAR    

Dirk Boutsgebouw — Vlaams Administratief Centrum Leuven.        

Het Dirk Boutsgebouw ligt naast het NMBS-station van Leuven, 

rechts van de hoofdingang en het busstation.  

WANNEER 

Vrijdag 20 november 2015  

Ontvangst: vanaf 9u - Start: 9:30u - Einde programma: 16:30u, 

gevolgd door een kleine receptie 

 

PLENAIR [9.45u—11u] 

Kruispuntdenken – Sarah Scheepers (vzw Ella)  

Sarah Scheepers is coördinator van Ella vzw – Kenniscentrum gender en etniciteit. 

Ze ontrafelt graag kromme en minder kromme redeneringen over verschil en 

ongelijkheid. 

Vandaag de dag is iedere sociaal voelende organisatie in meerdere of minde-

re mate bezig met diversiteit. In deze lezing ga ik in op de zin en onzin van dit 

begrip, en bespreek ik een alternatieve manier van denken over gelijkheid en 

ongelijkheid:  intersectionaliteit of kruispuntdenken. Wat kenmerkt een inter-

sectionele manier van werken, en welke lessen zijn er uit te leren voor be-

middeling en hulpverlening?  

 

WORKSHOPS [11.15u—12.30u  / 13.30u—14.45u / 15u15u—16.30u]  

1. Prison Talk – Kris en Guido (Bond Zonder Naam) 

Bond zonder Naam wil met ‘Prison Talk’ taboes doorbreken en meer nuance 

brengen in het debat rond detentie, en dit via de getuigenissen van sprekers 

die zelf in de gevangenis hebben gezeten, open en eerlijk, kwetsbaar en vanuit 
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 schuldbesef, een unieke kans om inkijk te krijgen in een voor velen onbekende 

wereld,… 

 

2. 5 plaatsen van misverstand in de interculturele communicatie: Het 

TOPOI model – Fanny Matheusen (Goesthing) 

Fanny is maatschappelijk werker en sociaal pedagoog en doceert aan de Thomas 

More Hogeschool binnen de opleiding Toegepaste psychologie. Met Goesthing wil ze 

mensen begeleiden in hun leerprocessen in deze samenleving-in-transitie. Ze biedt 

trainingen aan rond interculturele communicatie en interculturele competentie, 

verzorgt lezingen over de kracht van heterogeniteit in teams, en over interculture-

le zorg.  

Het TOPOI model leert ons stilstaan bij vijf plaatsen van misverstand in de 

interculturele communicatie. Het is een analyse- en interventiekader. We 

geven je in deze workshop een korte introductie op de uitgangspunten en 

toepassingsmogelijkheden, zoals casusbespreking en intervisie.   

 

3. Rots en Water - Kurt Kestens (ADAM) 

De Antwerpse Dienst voor Alternatieve maatregelen (ADAM) doet een herstelge-

richt en constructief aanbod naar jongeren die wegens een als Misdrijf Omschre-

ven Feit door het Jeugdparket of Jeugdrechtbank naar hen verwezen worden voor 

een Vorming, Gemeenschapsdienst, Herstelbemiddeling of Hergo. 

Binnen het luik vorming werkt ADAM ruim 10 jaar met de Rots en Waterme-

thodiek. Deze psychofysieke training beoogt de weerbaarheid van de deelne-

mers te vergroten, en hen te sterken in het omgaan met grenzen, conflicten 

en groepsdruk. Waarom deze methodiek goed werkt met jongeren uit de 

straatcultuur, proberen we te verduidelijken in deze workshop. 

 

4. ENGELSTALIGE WORKSHOP: Alternative: The intercultural encoun-

ters of restorative justice - Bruna Pali (LINC) 

Brunilda Pali is a researcher and PhD candidate at the Leuven Institute of Crimino-

logy (LINC), as part of the research team for the project ALTERNATIVE. Brunilda has 

a background in Psychology, Gender Studies and Cultural Studies.   

In this presentation she will talk about the experiences of the ALTERNATIVE 

project in handling conflicts in the intercultural settings in Vienna and Hunga-

ry, which reflect both the challenges and the potential of the restorative 

approach. Questions that have emerged from the action research are mainly 

about the neutrality, objectives and effects of the restorative approach and 

the role of the mediator. She will also reflect on the differences of this resto-

rative approach with the restorative approach applied within the criminal 

justice system. 

 

5. Bemiddelen in integrale jeugdhulp : Hoe hiermee aan de slag?

Evelyn Goeman en Bie Van Severen 

Evelyn Goeman behaalde een licentiaat in de criminologie en een graduaat in de 

gezinswetenschappen.  Zij werkt sinds 2004 bij vzw Suggnomè als herstelbemidde-

laar. Gedurende die jaren bouwde zij haar bemiddelingsexpertise verder uit en 

volgde een opleiding tot bemiddelaar in familiezaken.  Bie Vanseveren werkt bij het 

Bemiddelingsburo van vzw Alba als herstelbemiddelaar en HERGO-moderator. 

Daarnaast werkt ze voor 5% als docent herstelgerichte gesprekken en projectbe-

geleider aan het Hoger instituut voor Gezinswetenschappen. Beiden volgden nav de 

reorganisatie van de integrale jeugdhulp, een opleiding tot bemiddelaar in de inte-

grale jeugdhulp.   

In 2014 werd het hulpverleningslandschap gereorganiseerd. Samen met het 

verdwijnen van de Bemiddelingscommissie, die werd aangesproken wanneer 

de hulpverlening moeilijk liep, werd de bemiddeling in de integrale jeugdhulp 

in het leven geroepen.  In deze workshop staan we kort stil bij de procedure 

van de bemiddeling in de integrale jeugdhulp. Aan de hand van een aantal 

casussen willen we stilstaan bij wat werk en waar de knelpunten liggen.  

 

6. Wat heeft ‘That Reminds Me of a Story’ te maken met herstelrecht 

en bemiddeling?  – Hannes Couvreur 

Hannes Couvreur is oprichter van ‘superbly human.’ Als coach en trainer helpt hij 

mensen en organisaties sneller op weg naar duurzame verandering. Hoe? Door hen 

te helpen om hun problemen en uitdagingen onmiddellijk te veranderen in een 

verhaal .   

That Reminds Me of A Story is een makkelijk te hanteren verhaalvertellings-

tool, die mensen helpt om in hun omgeving de biodiversiteit van het denken, 

de verhalen en de wijsheid te behouden en te versterken.  Hannes ontdekte 

deze tool in het werk van Gregory Bateson, dankzij zijn collega en vriend 

Anton Stellamans. Tijdens een treinrit vroegen ze zich beiden af wat er zou 

gebeuren als ze een bijeenkomst zouden organiseren, waarop de aanwezigen 

enkel iets konden zeggen, als ze starten met: ‘Dat doet me denken aan het 

verhaal van…’ Deze keer toegepast op herstelrechtelijke verhalen.   

7. Sociologisch onderzoek naar scheidingsbemiddeling in Vlaanderen   

Sofie Van Assche 

Sofie Van Assche is deeltijds docent aan de KU Leuven en heeft een aanstelling als 

post-doctoraal onderzoeker bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).  

Haar huidig onderzoek focust op de heterogeniteit van gezinnen na echtscheiding in 

Europe, de interactie tussen sociaal en biologisch ouderschap en gender, en de 

preventie van gezinsgerelateerde problemen bij kinderen en ouders. Binnen dit 

laatste thema kadert haar onderzoek naar de kenmerken en uitkomsten van echt-

scheidingsbemiddeling in Vlaanderen. 

In deze workshop presenteren we eerst een aantal cijfers rond de praktijk en 

uitkomsten van professionele echtscheidingsbemiddeling. We bekijken ach-

tereenvolgens de kennis van bemiddeling, het gebruik van bemiddeling, het 

concrete verloop van een bemiddelingssessie (o.a. het aantal sessies dat 

doorlopen wordt, het type bemiddelaar dat bezocht wordt, of kinderen be-

trokken worden bij bemiddeling, etc.), de tevredenheid met de bemiddeling en 

de mate waarin een akkoord bereikt werd. Ten tweede reflecteren we over 

de interpretaties van de gepresenteerde bevindingen en hun link met het 

wettelijk kader, de normatieve visie op het gezin en responsabilisering van 

individuen,  en de uitlopers naar andere vormen van bemiddeling.   

 

8. Digital storytelling: een alternatieve vorm van conflicthantering?  

Erik Claes, Minne Huysmans en Nele Gulinck  

Dr. Erik Claes is docent filosofie en recht in de opleiding sociaal werk en projectlei-

der van het PWO-onderzoek rond Herstelrecht en Digital Storytelling.  Minne Huys-

mans is bachelor in de orthopedagogie en master in de sociale agogische weten-

schappen en was tot 2012 bemiddelaar in  Brussel binnen de HCA-dienst van Alba 

vzw, is docent orthopedagogie  en is praktijkonderzoeker in lopend onderzoek 

Herstelrecht/bxl.  Nele Gulinck is docent aan Odisee, Departement Social Agogisch 

Werk,  praktijkonderzoekster in PWO-project Herstelrecht/bxl.  Ze is experte in de 

methodiek van digital storytelling.   

Deze workshop valt uiteen in twee delen. Het eerste deel is theoretisch. Het 

geeft een kort overzicht van het lopende onderzoek herstelrecht in Brussel. 

De vragen die deze uiteenzetting aansturen gaan als volgt: wat is digital 

storytelling en welke aspecten van deze methodiek kunnen bijdragen tot 

processen van conflicttransformatie in een diverse, grootstedelijke context? 

Het tweede deel is praktisch. De deelnemers worden via vingeroefeningen 

proefondervindelijk ingeleid in de methodiek van digital storytelling.  


