
Hoe bemiddel(b)aar is de politie? 

Perspectieven in partnerschap tussen 

politie en bemiddelaars

Achtergrond

• Pedagoog (Kuleuven, 1981)

• Residentiële opvang justitie-clienteel (- 1987)

• Slachtoffer-daderbemiddeling : 

– Praktijk (-1998)

– Implementatie en verwettelijking (-2008)

• Vakgroep sociale Agogiek UGent (2009-…)

Onderzoek ontwikkeling forensisch welzijnswerk

Res.: een denkoefening van op een zekere afstand.

Niets nieuws onder de 

Blankenbergse zon?

- “Herstelgerichte politiezorg” (2009)

- Logica opgelijst

- Spanningvelden aangegeven

- Mogelijkheidvoorwaarden gesignaleerd.

Alles al gezegd? 



Bemiddeling als “partner”

Niet zo evident 

• In een rij van samenwerkingsverbanden.

• Veelheid aan verwachting en agenda’s.

• Draagt niet echt bij tot duidelijkheid/ 

doenbaarheid van het politionele ‘profiel’. 

• ‘Bemiddeling’ geeft weinig houvast. 

Bedoeling vandaag:

problematiseren en radicaliseren

A. Herstelgerichte politiezorg: Een ‘mariage de 

raison’ tussen underdogs ?

B. Voorspelbare mislukking tenzij verdieping

C. Een denkpiste ter discussie . 

Deel A

Bemiddeling en politie

Mariage de raison tussen underdogs…



a.1. Politie voor de bemiddelaars:

• Alle feiten

• Alle burgers (da+sl)

• Onmiddellijke en duurzame aanwezigheid

• Imago van het recht: polarisatie of pacificatie?

• Beinvloeding van het recht.

Res.: aantrekkelijke partij !

a.2. Bemiddeling voor politie: 

• Een  aanbod aan een burger in nood

• Een uitstel zonder gezichtsverlies of vuile 

handen

• De burger als mede-verantwoordelijke versus 

louter consument

Res.: “aantrekkelijke partij”. 

a.3 Zeg maar eens ‘neen’ !

• Herstel in plaats van straf/repressie

• Haalbaarheid/ nut in plaats van de dogmatiek 

van de principes.

• Slachtoffers hersteld i.p.v. “de orde”. 

• Beroep op burgerzin in tijden van ‘the fading 

of the state’

• Legertje voorstanders onder wetenschappers



Tussenbesluit

• Samenwerken

• Onder voorwaarden.

• Afgrenzing van de wederzijdse rollen:

Elkaars misdienaars en klokkenluiders.

Res.:  is het dat maar?

Deel B

Verbrokkeling of verdieping ! 

b.1. Bemiddeling: het bos, de 

bomen

• 2009: verbrokkeling is probleem

• 2014: verbrokkeling en techniciteit neemt toe 

• Vervaging hersteldoel in een wolk van 

– Noties van recht, psychologie en sociologie.

– Methoden en technieken

– Deskundigheden en professionele vereisten.



Verschillende verwachtingen ten 

aanzien van politie

• Verwijzer

• Getuige

• Partij

• (mede)bemiddelaar

• Stok achter de deur

b.2. Politie: tot bemiddelen 

gedoemd

Rechtsstaat

Maatsch
orde

Subj. 
Belang en 
welzijn

Diversiteit aan steeds eisender

opdrachtgevers

A. Mede-garant van de statelijke rechtsorde: 

rechtvaardigheid, rechtsgelijkheid 

B. Administratieve en functionele rol in het 

bestuur: Haalbaarheid/werkbaarheid

C. De publieke dienstverlening aan de burger: 

veiligheid, respect begrip



Bemiddelend politiewerk: Rollenspel 

op een mijnenveld?

Bemiddelaar (?)                Bemiddelbaar(?)

Neutraliteit  ?             Gelijkheid?                            

Vertrouwelijkheid ?           Betrouwbaarheid ?                             

Vrijwilligheid  ?            Rechtszekerheid ?

Dat maar beter gewoon buitenstaander of  verwijzer (en zelfs dàn)? 

b.3. Hachelijk partnerschap tussen 

partners zonder identiteit

Politie als
- Dienstverlener?

- Sanctionerende instantie?

- Oog van justitie ?

- Alles ineens of in wisselende volgorde?

Bemiddeling als
- Rechtsontwijking ?

- Private dienstverlener?

- Opvoeder tot burgerzin?  

- Alternatieve bestraffer?

Deel C.

Verdieping als perspectief

Een aanzet ter discussie



c.1. Identiteit van politie en 

bemiddeling in democratisch licht

Rechtsstaat

Maatsch
orde

Subj. 
Belang en 
welzijn

?

c.2. Betekenissen van bevordering 

van democratie (Rosanvallon 2013)

- Institutioneel: 

Het recht (macht?) van de meerderheid

- Cultureel: 

De cultuur (dictatuur?) van de verdraagzaamheid. 

- Politiek: democratische soevereiniteit: 

Het recht van de uitzondering op de regel  (Derrida).

De ambassadeurs van de 

democratische wanorde

Politie en bemiddelaars als 

– experten van het bekenisvolle uitstel.

– Ambassadeurs van de complexiteit 

– Getuigen van mogelijkheden en perspectieven 

‘on the spot’. 

– Inspiratie tot beleidskritiek en vernieuwing.



c.3. Mogelijkheidsvoorwaarden voor 

een (politiek-) democratische 

identiteit

- Doorgedreven samenwerking

- Grote assertiviteit

- Maximale transparantie 

- Ontwikkeling van een ‘politieke’ taal 

- Zichtbaarheid/hoorbaarheid op het publieke 

forum

Als besluit:

“Overlast” als aanknopingpunt

Aan (over)moedig voorstel

Gemeenplaatsen aangaande  GAS

• “Overlast” is een sociale realiteit.

• “Overlast” is een testcase voor onze 

democratie.

• Actuele wetgeving ziek aan paradoxen

Informeel-formeel, repressie-bemiddeling, 

opvoeden- betalen, “dader”- “burger….

Res.: het ontbreekt ons aan taal.



De hand aan de ploeg

Gemeentebestuur

Parket                                                           Gemeenteraad                                             

Politie                              Beleidscel            Bemiddelaars

“overlast”

Middelveld                                 Wetenschap

Burger       

Opdrachten

• Doorspreken ervaringen

• Verzamelen kennis

• Betrekken van relevante perspectieven 
(recht/veiligheid/welzijn/ haalbaarheid)

• Confronteren van burgers en (eigen) 
overheden
( publicaties, memoranda, pers,  …)

Mits: geen andere dan adviserende rol in volledige 
tranparantie!!

Hartelijk dank voor de aandacht !

Leo.vangarsse@ugent.be


