
 

  

LEUVEN RESTORATIVE CITY  
 

Hoe gaat de samenleving om met conflict en spanning? Gevoelens van onveiligheid, vrees voor ‘de 

andere’ en onverdraagzaamheid doen in de regel meer kwaad dan goed. Het project Leuven 

Restorative City mikt daarom resoluut op directe dialoog om het wederzijdse vertrouwen te 

versterken. Samenleven is een kunst die zo veel meer heeft aan een verbindende en herstelgerichte 

houding! Laat je inspireren tijdens onderstaande activiteiten. 

 

 

Programma Leuven International Restorative Justice Week  

19 - 26 november 2017  

ZONDAG 
19/11/2017 

Boek release “Restorative imagination: artistic pathways. Ideas, projects and campaigns on the 

intersections between arts and restorative justice” 
Dit boek is gratis elektronisch beschikbaar via deze link: www.euforumrj.org 

MAANDAG 
20/11/2017 

Panelgesprek “Straffe getuigenissen” 
Elk misdrijf richt een ravage aan bij slachtoffer, dader en omgeving van beiden. We gaan op zoek naar wat 

het verleden vandaag betekent en hoe we van hieruit kijken naar de toekomst. Hoe bouwen we conflicten 

om tot iets constructiefs? Een slachtoffer, een ex-gedetineerde en een familielid van een gedetineerde gaan 

samen in gesprek, o.l.v. Bart Schoovaert. 

 

19:30u – 21:30u (gratis) 

Locatie: Huis van de Tolerantie, Brusselsestraat 332, 3000 Leuven 

Inschrijven: https://www.vormingplusob.be/leuven-restorative-city 

Film “A conversation” 
In een zaak van verkrachting en moord op een jong meisje, gaan de twee families die hierbij betrokken zijn, 

met elkaar in gesprek. Dit verfilmd theaterstuk is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal (gespeeld door No 

Theatre). Engelse ondertiteling. 18+. 

 

19:30u – 21:30u (gratis) 

Locatie: KU Leuven, Tiensestraat 41, 3000 Leuven, De Valk 3, lokaal 01.01  

Inschrijven: http://www.euforumrj.org/events/film-screenings-rjweek/ 

 

 

http://www.euforumrj.org/
https://www.vormingplusob.be/leuven-restorative-city
http://www.euforumrj.org/events/film-screenings-rjweek/


 

DINSDAG 
21/11/2017 

Workshop “Verbindend en herstellend aan de slag met kinderen” 

Ook (lagere school) kinderen zijn vaak betrokken bij ernstige incidenten zoals agressie, diefstal en cyber 

pesten. Of ze nu ‘dader’, ‘slachtoffer’ of omstaander zijn, de impact van zulke gebeurtenissen kan groot zijn 

voor hen en hun omgeving. Kinderen hebben baat bij een herstelgerichte, verbindende aanpak om het 

incident te transformeren naar een zinvolle ervaring waardoor zij opnieuw verder kunnen. Tijdens deze korte 

workshop delen we onze ervaringen met jullie in het begeleiden van kinderen, hun ouders en school bij de 

aanpak van ernstige incidenten.  

 

19u30 tot 22u00 (30 euro) 

Locatie: Arktos Vlaams-Brabant, Glasblazerijstraat 57, 3000 Leuven 

Inschrijven: http://arktos.be/nl/vorming 

Film “The making of justice” 

In het najaar van 2016 werkte een groep gedetineerden samen met kunstenares Sarah Vanhee aan een 

scenario voor een misdaadfilm. Ze dialogeerden over de betekenis van misdaad in hun leven, over het 

mainstream beeld van de misdadiger en over alternatieve straffen gericht op herstel. Terwijl de camera 

loopt, tonen ze zo ook wie ze zijn, wie ze zouden willen zijn, en hoe ze door de maatschappij gezien worden. 

Met nabespreking. 

 
19:30u – 21:30u (3 euro) 

Locatie: KU Leuven, Tiensestraat 41, 3000 Leuven, Auditorium Zeger Van Hee  

Inschrijven: https://www.vormingplusob.be/leuven-restorative-city 

WOENSDAG 
22/11/2017 

Workshop (voor scholen) “Verbindend en herstellend aan de slag met kinderen” 

Ook (lagere school) kinderen zijn vaak betrokken bij ernstige incidenten zoals agressie, diefstal en cyber 

pesten. Of ze nu ‘dader’, ‘slachtoffer’ of omstaander zijn, de impact van zulke gebeurtenissen kan groot zijn, 

ook op hun omgveing. Kinderen hebben baat bij een herstelgerichte, verbindende aanpak om het incident te 

transformeren naar een zinvolle ervaring waardoor zij opnieuw verder kunnen. Tijdens deze korte workshop 

delen we met jullie onze ervaringen in het begeleiden van kinderen, hun ouders en school bij de aanpak van 

ernstige incidenten.  

9:30u tot 12:00u (30 euro) 

Locatie: Arktos Vlaams-Brabant, Glasblazerijstraat 57, 3000 Leuven 

Inschrijven: http://arktos.be/nl/vorming 

TedXLeuven Salon “And justice for all” 
“In the spirit of ideas worth spreading”. TEDx is een lokaal initiatief waarbij zes inspirerende sprekers hun 

visie over omgaan met conflicten, misdrijven en oorlog zullen delen met een klein publiek. Hoe kunnen we 

streven naar een meer vredevolle samenleving … and justice for all? Deze live voorstelling wordt opgenomen 

en nadien verspreid via TEDx Youtube channel. Engelstalig. 

 

19:00u – 21:30u (20 euro, 10 euro voor studenten) 

Locatie: Gerechtsgebouw Leuven, Smoldersplein 5, 3000 Leuven 

Inschrijven: www.tedxleuven.com 

 

http://arktos.be/nl/vorming
https://www.vormingplusob.be/leuven-restorative-city
http://arktos.be/nl/vorming
http://www.tedxleuven.com/


 

 

DONDERDAG 
23/11/2017 

Trefdag Moderator Forum voor herstelrecht en bemiddeling vzw 
Moderator vzw wil inspireren en verbinden. Tijdens deze Trefdag worden 14 workshops aangeboden in het 

kader van het thema “Building Bridges tussen herstelrecht, onderwijs, samenlevingsopbouw en socio-

cultureel vormingswerk”. Elke deelnemer kan 4 workshops volgen. Deze zijn voor iedereen toegankelijk met 

interesse in deze thematiek. 

 

9:00u – 17:00u (40 euro, incl. lunch en receptie) 

Locatie: VAC Leuven, Diestsevest 6, 3000 Leuven 

Inschrijven: http://moderator.be/trefdag/ 

VRIJDAG 
24/11/2017 

Workshop “Conflicten transformeren. Introductie in het herstelgericht werken volgens Belinda 

Hopkins (UK)” 
Vanuit de toepassing van een vijftal kernprincipes slaagt Hopkins erin om conflicten te transformeren zodat 

de betrokkenen verder kunnen. Wanneer verbinding, vertrouwen en respect zwaar onder druk staan, 

realiseert deze aanpak een fundamentele start van het herstel. Werken vanuit deze principes helpt ons 

bovendien om ook preventief een verbindend klimaat te creëren, versterken en behouden. Tijdens deze 

workshop maakt u kennis met de 5 kernprincipes die Belinda Hopkins gebruikt. 

9:00u – 12:00u (35 euro) 

Locatie: Arktos Vlaams-Brabant, Glasblazerijstraat 57, 3000 Leuven (zolder) 

Inschrijven: : http://arktos.be/nl/vorming 

Film “Wild Tales” gevangenis Leuven-Hulp 
“Wild tales” is een Argentijns-Spaanse zwarte komedie, waarbij cineast Damian Szifron aan de hand van 

wilde, absurde en hilarische verhalen aantoont tot welke barbaarse daden mensen in staat zijn ‘wanneer er 

iets knapt’. We bekijken een aantal scènes uit de film samen met gedetineerden van de gevangenis van 

Leuven-Hulp en gaan nadien het gesprek aan rond het thema ‘conflict’. 

 

17:30u – 21:30u (6 euro) 

Locatie: Gevangenis Leuven Hulp, Maria Theresiastraat 74, 3000 Leuven 

Reeds volzet, er is wel een wachtlijst. 

Inschrijven: https://www.vormingplusob.be/leuven-restorative-city 
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MAANDAG 
27/11/2017 

Film “Wild tales” gevangenis Leuven-Centraal 

“Wild tales” is een Argentijns-Spaanse zwarte komedie, waarbij cineast Damian Szifron aan de hand van 

wilde, absurde en hilarische verhalen aantoont tot welke barbaarse daden mensen in staat zijn ‘wanneer er 

iets knapt’. We bekijken een aantal scènes uit de film samen met gedetineerden van de gevangenis van 

Leuven-Hulp en gaan nadien het gesprek aan rond het thema ‘conflict’. 

 

17:30u – 21:30u (6euro) 

Locatie: Gevangenis Leuven Centraal, Geldenaaksevest 63, 3000 Leuven 

Reeds volzet. Er is wel een wachtlijst. 

Inschrijven: https://www.vormingplusob.be/leuven-restorative-city 

 Noteer ook: 

 DAGEN VAN DE GEVANGENISSEN - 18 – 26/11/ 2017 – WWW.JNP-NDG.BE 
 INTERNATIONALE DAG TEGEN GEWELD TEGEN VROUWEN - ZATERDAG 25/11/2017 

 

 

 

 

Leuven Restorative City is een samenwerkingsverband met volgende partners: KU Leuven- Leuvens Instituut voor Criminologie, 

European Forum for Restorative Justice vzw, Alba vzw, Moderator Forum voor herstelrecht en bemiddeling vzw, CAW Oost-

Brabant vzw, Arktos vzw, De Rode Antraciet vzw, Vormingplus Oost-Brabant vzw, Vlerick Business School, Stad Leuven, 

YOUtopia Leuven, Eigen Kracht-Conferenties vzw. Contactpersoon: an.marchal@kuleuven.be 

 

https://www.vormingplusob.be/leuven-restorative-city
http://www.jnp-ndg.be/
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