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1 Voorgeschiedenis 

 
Op 16 januari 2001 nam een groep mensen uit het onderwijs, de politie, de 

academische wereld, slachtofferzorg en de jeugdzorg in Utrecht het initiatief voor het 

oprichten van het ‘Nederlands Forum voor Herstelrecht’. De Belgische 

bemiddelingspraktijk, vanuit het jeugdrecht begonnen en uitgewaaierd naar het 

volwassenenrecht en de herstellende praktijken vanuit de gevangenissen, fungeerde 

als inspiratiebron. De Nederlandse evenknie wilde een nationaal platform zijn voor 

degenen, die zich in ons land in theoretische en praktische zin bezighouden met wat 

internationaal ‘Restorative Justice’ wordt genoemd. Het stelde zich ten doel de 

bevordering van dusdanige manieren van conflicthantering, dat daardoor ‘herstel’ 

plaatsvindt. Het Forum voor Herstelrecht richtte zich mede op een groeiend netwerk 

van soortgelijke fora in het buitenland.  

Een belangrijke eerste actie van de Forumleden was het oprichten van het Tijdschrift 

voor Herstelrecht. Daarnaast zijn in de jaren daarna diverse initiatieven ontwikkeld 

door het Forum, die positief gewaardeerd werden. Structureel kwamen er echter geen 

middelen beschikbaar voor een meer gecoördineerde landelijke strategie, waardoor na 

enige tijd het aantal activiteiten en de onderlinge afstemming en contacten afnamen. 

Het niet doorzetten van deze initiatieven hing samen met het ontbreken van 

organiserende kracht, dat wil zeggen financiële middelen voor coördinatie en een 

ondersteunende organisatiestructuur. 

Het Tijdschrift voor Herstelrecht hield overigens wel stand.  

In de loop van 2010 zijn diverse stappen gezet om herstelrecht in Nederland een 

nieuwe impuls te geven (o.a. met behulp van een startsubsidie van het Maryska 

Jansen Schwarz Fonds voor het opzetten van een Stichting).  

Dit heeft geresulteerd in de oprichting van Stichting Restorative Justice Nederland.  

De officiële launch van de stichting heeft plaats gevonden op 3 december 2010 tijdens 

het seminar ‘Herstelrecht, democratie en actief burgerschap’ op het Willem Pompe 

Instituut ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van het Tijdschrift voor 

Herstelrecht en vond plaats door de voorzitter van RJN, tevens rechter bij de 

arrondissementsrechtbank Amsterdam, Maria Leijten. Het seminar werd voorgezeten 

door professor Hans Boutellier, die ook lid is van het Comite van Aanbeveling van 

RJN. Een van de sprekers was John Blad, associate professor aan de Erasmus 

Universiteit en een van de mede-oprichters van Stichting Restorative Justice 

Nederland.  

 

 

 
Het jubileumnummer         Prof. Boutellier                Mr. Leijten                                  Associate prof. Blad 
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We verwijzen naar de bijlage voor een overzicht van de missie, visie en doelen van de 

Stichting en de organisatiestructuur.  

2 Uitgevoerde activiteiten  
 

2.1 Opbouwen en uitbouwen van een kennis- en expertisecentrum 
 

• Ontwikkelen van een Wiki Restorative Justice. 

Er is subsidie voor een Wiki Restorative Justice aangevraagd bij het Meertens 

Bianchi Fonds. Een Wiki is een soort virtuele bibliotheek op internet waar i.c. 

publicaties en andere relevante informatie op het gebied van restorative justice te 

vinden zullen zijn. Begin 2012 is deze subsidie door het Meertens Bianchi Fonds 

overgemaakt naar de rekening van RJN, zodat in 2012 begonnen kan worden met 

de technische en inhoudelijk ontwikkeling. De Wiki zal verbonden worden met de 

RJN website www.restorativejustice.nl.  

 

• Verzorgen ‘nieuwsdienst’. 

Deze nieuwsdienst verzamelt actuele informatie over relevante congressen, 

workshops, opleidingen, onderzoek, nieuwe publicaties, beleidsontwikkelingen 

e.d. in binnen- en buitenland. Dit nieuws wordt door de projectmanagers 

achterhaald via het eigen netwerk en via software-tools als Google Alert.  

De informatie wordt verspreid via de diverse communicatiekanalen van RJN 

(LinkedIn Forum, E-Nieuwsbrief, Twitter etc.). 

 

 
 

• Ontwikkelen en (laten) geven van cursussen, workshops, conferenties etc. 

RJN constateert dat er bij professionals behoefte bestaat aan meer informatie en 

opleiding over herstelrecht. RJN stimuleert dat aan deze kennisbehoefte tegemoet 

wordt gekomen door, samen met aanbieders, cursussen e.d. te ontwikkelen en uit 

te (laten) voeren.  

Een van de projectmanagers van RJN (Gert Jan Slump) heeft in 2011 diverse 

presentaties en workshops over Restorative Justice gegeven, onder meer in 
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Amsterdam Nieuw West, voor de William Schrikker Groep, voor de Rotarykring 

Minerva, tijdens het Europese congres rond Family Group Conferencing, voor 

enkele Veiligheidshuizen en tijdens een netwerkpresentatie op het Ministerie van 

Veiligheid en Justitie. Hiervoor is door RJN The Ball Game ontwikkeld: een 

verbeelding van de ‘restorative triangle’ (slachtoffer, dader, samenleving), het 

herstelrechtelijke kringgesprek van betrokkenen en de –zoekende- rol van het 

Openbaar Ministerie in deze, die het reguliere strafrecht vertegenwoordigt. 

 

 

En?

 
 

The Ball Game: Verbeelding van een herstelrechtelijk kringgesprek waarbij de witte bal staat 

voor het Openbaar Ministerie die in dit kader op zoek is naar de juiste plek  

 

RJN is momenteel ook betrokken bij:  

a) het organiseren van een conferentie over strafrechtelijke mediation, 

b) een seminar rondom de pilot mediation in het strafrecht bij de rechtbank 

Amsterdam en  

c) een congres op de Universiteit Tilburg i.s.m. het Centrum voor 

Justitiepastoraat, het Forum Levenslang en INTERVICT.  

De voorzitter van RJN is daarnaast een van de trainers tijdens een 3-daagse 

training strafrechtelijk mediation, die gericht is op leden van de staande en 

zittende magistratuur. Deze training zal voor het eerst plaats vinden begin 2012. 

 

• Bijdrage leveren aan boeken en andere publicaties en geven van advies 

Een van de projectmanagers (Anneke van Hoek) is co-auteur en co-redacteur van 

het boek ‘Mediation in het strafrecht’ dat begin 2012 uitgegeven zal worden door 

Sdu. Initiatiefnemer is Janny Dierx en andere auteurs zijn John Blad, Stijn 

Hogenhuis en Suzanne Jansen. Het boek zal verschijnen in de reeks van het 

Nederlands Mediation Instituut.  

Verder heeft RJN op verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie een 

uitgebreid inventarisatierapport samengesteld met een overzicht van 

herstelrechtelijke projecten en activiteiten in Nederland sinds de jaren tachtig en 

enkele good practices in het buitenland. Daarnaast is, eveneens voor het 

Ministerie, het rapport ‘De toepassing van herstelrecht in Nederland: bouwstenen 

voor een toekomstvisie’ opgesteld. Deze twee rapporten plus de bijbehorende 

adviesnota zijn begin 2012 gepubliceerd via de website van RJN. Aanvullend 

zullen er begin volgend jaar artikelen over dit advies aan het departement worden 

geschreven in onder meer  het Tijdschrift voor Herstelrecht (zie hieronder).  

RJN is begin 2011 ook door de Raad voor de Strafrechtstoepassing en 
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Jeugdbescherming (RSJ) benaderd om advies te geven over herstelrecht in de fase 

van de voorlopige hechtenis. Leden uit het netwerk van RJN zijn toen gericht 

benaderd hetgeen resulteerde in een schriftelijk advies, dat aan de RSJ is 

gestuurd.  

Daarnaast worden de projectmanagers van RJN incidenteel gebeld door burgers 

en organisaties die informatie zoeken over herstelrecht en/of willen weten waar 

ze terecht kunnen voor bemiddeling met ‘hun’ dader of slachtoffer.  

 

• Samenwerking met het Tijdschrift voor Herstelrecht. 

Er is regelmatig inhoudelijk contact tussen de redactieleden van het Tijdschrift en 

de projectmanagers van RJN. Diverse redactieleden zaten in de leescommissie die 

was opgezet rondom de inventarisatie en adviesnota’s die RJN heeft opgesteld 

voor het Ministerie van Veiligheid & Justitie. Andere redactieleden zijn in dat 

kader geïnterviewd. Verder hebben beide projectmanagers en de voorzitter van 

RJN bijdragen geleverd aan het Tijdschrift in de vorm van columns en een  

praktijkbericht.  

De uitgever van het Tijdschrift (Boom Juridische Uitgevers) heeft recent 

aangegeven nader met RJN te willen samenwerken onder meer door periodiek de 

Nieuwsbrief van RJN mee te sturen met het Tijdschrift, zodat alle abonnees deze 

Nieuwsbrief ook ontvangen. Dit zal in 2012 voor het eerst plaatsvinden.  

Het Tijdschrift wil ook uitgebreid aandacht besteden aan de rapporten die RJN 

voor het Ministerie van Veiligheid & Justitie heeft geschreven. Dit zal 

plaatsvinden in de vorm van een themanummer in de eerste helft van 2012.   

 

• Samenwerking met het European Forum for Restorative Justice en haar leden 

In 2010 is Nederland voor het eerst vertegenwoordigd in het bestuur van het 

European Forum for Restorative Justice (EFRJ) in de persoon van Annemieke 

Wolthuis,  werkzaam bij het Verwey-Jonker Instituut en de Open Universiteit. De 

coördinatoren van RJN hebben nauw contact met haar en via haar met de andere 

bestuursleden van het EFRJ. Zij zijn zelf ook lid van het EFRJ en bezoeken reeds 

jaren de diverse internationale congressen en seminars die door het EFRJ worden 

georganiseerd.  

Ook in 2011 zijn door RJN diverse internationale seminars bezocht. 

Tevens zijn er twee werkbezoeken georganiseerd naar Leuven, waar het EFRJ en 

de Vlaamse bemiddelingsdienst Suggnomè zijn gelokaliseerd.  

Daarnaast is een van de projectmanagers (Anneke van Hoek) 3 jaar lang lid 

geweest van de internationale stuurgroep rond het europese project van het EFRJ 

getiteld ‘How to build social support for Restorative Justice’ en is de andere 

projectmanager (Gert Jan Slump) recent lid geworden van de internationale 

stuurgroep rond het europese project ‘Art for Social Change’.   

 
 

2.2 Vergroten bekendheid en draagvlak Restorative Justice 

 
Veel mensen, zowel professionals die werkzaam zijn in het justitiële veld, als gewone 

burgers, blijken niet goed te weten wat herstelrecht is. RJN vindt het van belang om 

voorlichting te geven over herstelrecht en het draagvlak te versterken, zowel bij 

beleidsmakers, wetenschappers, als mensen uit de praktijk, zodat experimenten en 

projecten worden toegelaten. Dit geschiedt door reguliere vormen van communicatie 

zoals persoonlijke gesprekken en werkbezoeken, netwerkontwikkeling, bijeenkomsten 



7 

 

en een nieuwsbrief maar ook door intensief gebruik te maken van social media 

platformen. 

Daarnaast is er ook een (artistiek) project in ontwikkeling teneinde het algemene 

publiek en andere specifieke doelgroepen voor te lichten over en bewust te maken van 

het bestaan en de meerwaarde van herstelrechtelijke praktijken. 

 

De volgende activiteiten zijn in 2011 uitgevoerd en opgestart. 

 

• Organiseren van netwerkbijeenkomsten 

RJN heeft in 2011 drie netwerkbijeenkomsten georganiseerd.  

De eerste bijeenkomst, in maart, zijn workshops rondom herstelgerichte detentie, 

herstelrecht in het onderwijs, communicatie en herstelrecht en ‘hate crime’ 

georganiseerd.  

Tijdens de tweede bijeenkomst, in juni, stond de opdracht van het Ministerie 

centraal. Samen met de aanwezige (circa 40) netwerkleden is toen 

geïnventariseerd welke herstelrechtelijke activiteiten er in Nederland plaats 

hebben gevonden sinds de jaren tachtig en hoe herstelrecht in Nederland de 

komende jaren geïmplementeerd zou moeten worden.  

 

  
 

De derde bijeenkomst, in oktober, stond in het teken van een praktijklab. Centraal 

stond het ervaren van een Eigen Kracht conferentie door middel van een 

participatief rollenspel. In 2012 zullen meer van dit soort ervaringsgerichte 

bijeenkomsten worden gehouden, zodat deelnemers aan den lijve kunnen ervaren 

hoe het is om te participeren in verschillende vormen van herstelrecht. Zo zal in 

samenwerking met het Expert Centrum voor Herstelrecht in het Onderwijs 

(ECHO) een praktijklab worden georganiseerd. In maart 2012 zal een 

netwerkbijeenkomst worden georganiseerd met Ulf Christian Eiras Nordenstahl, 

die direct betrokken is geweest bij de ontwikkeling van het wettelijk kader rond 

restorative justice in Argentinië. 

De RJN-netwerkbijeenkomsten zijn erg populair geworden en zijn vaak binnen 

twee weken na aankondiging volgeboekt (de capaciteit van de zalen is 50 man).  

 

Daarnaast heeft RJN in samenwerking met de Eigen Kracht Centrale op 11 

oktober een speciale themamiddag georganiseerd over herstelrecht en vergeving. 

Er was een Amerikaanse gastspreker uitgenodigd, Aba Gayle, moeder van een 

vermoorde dochter, die vertelde over haar verwerkings- en vergevingsproces en 

de dialoog die zij is aangegaan met de dader. Aba Gayle was ook te zien in een 

uitzending van het TV programma ‘De Wandeling’ op 2 december 2011. 
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Aba Gayle met een foto van haar dochter 

 

Naast mensen uit het bestaande netwerk van RJN en EKC hebben ook leden van 

de Vereniging van Ouders van een Vermoord Kind de bijeenkomst bijgewoond.  

Verslagen en foto-impressies van deze RJN bijeenkomsten zijn geplaatst op het 

LinkedIn Forum voor Herstelrecht en op de website van RJN.  

 

• Instellen van thematische werkgroepen voor leden van de achterban 

RJN wil nadrukkelijk een netwerkorganisatie zijn. Een van de manieren om 

formele verbindingen te stimuleren tussen de Stichting en haar achterban is het 

instellen van werkgroepen.  

In het voorjaar van 2011 zijn de werkgroep Herstelgerichte Detentie en de 

werkgroep Herstelrecht in het Onderwijs opgericht.  

 

  
 

De eerste groep telt 25 leden (waaronder 6 gevangenisdirecteuren), de tweede 15 

leden. Samen met de leden van de werkgroep herstelgerichte detentie is een 

projectvoorstel voor DJI ingediend om delen van het activiteitenplan van de 

werkgroep te realiseren (zie onder projecten).  

Momenteel zijn de voorbereidingen voor een derde werkgroep in volle gang: er is 

contact gelegd met circa 15 mensen uit het netwerk die deel willen nemen aan de 

binnenkort op te richten werkgroep Communicatie.  

 

• Relatievorming  met de diverse stakeholders en aanbieders van restorative justice 

Er is in 2011 veel geïnvesteerd in het voeren van (kennismakings)gesprekken met 

tal van relevante organisaties. De belangrijkste stakeholders en aanbieders van 

herstelrecht weten nu dat RJN bestaat en zakelijke relaties voor verdergaande 

samenwerking en ontwikkeling zijn gelegd en/of verder verstevigd.  

Het betreft landelijke organisaties zoals Slachtoffer in Beeld, Reclassering 

Nederland, Halt Nederland, Stichting Daders en Slachtoffers, Slachtofferhulp 

Nederland, landelijke lotgenotengroepen, de landelijk coördinatiegroep 

slachtofferloketten, de Raad voor de Rechtspraak, het Parket Generaal, de Raad 
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voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, het Nederlands Mediation 

Instituut, de Eigen Kracht Centrale, het Expertise Centrum voor Herstelrecht in 

het Onderwijs (ECHO), het Platform Leerlingbemiddeling, Dienst Justitiële 

Inrichtingen en medewerkers van andere onderdelen van het Ministerie van 

Veiligheid en Justitie.  

Tevens zijn contacten gelegd met professionals die werkzaam zijn op lokaal of 

regionaal niveau zoals vertegenwoordigers van JJI’s en PI’s, Veiligheidshuizen, 

BJZ’s, diverse leden van het OM en de rechtelijke macht, Beter Buren 

Amsterdam, Spirit, individuele mediators, bemiddelaars, geestelijk verzorgers, 

beleidsmedewerkers van gemeenten, wethouders etc.  

Contacten zijn aangehaald met wetenschappers werkzaam bij INTERVICT en 

andere universiteiten (VU, Radboud Universiteit Nijmegen, UniMaas, Erasmus 

Universiteit Rotterdam) en met Hogescholen (Amsterdam, Utrecht, AVANS).  

Tenslotte zijn er werkafspraken gemaakt met het Mozeshuis in Amsterdam en het 

Dominicanenklooster in Huissen, die vergader- en congresruimte aan RJN ter 

beschikking stellen.  

 

• Verder uitbouwen van het netwerk via sociale media  

Instrumenten die hiervoor zijn ontwikkeld en/of worden benut zijn o.a. de 

LinkedIn community ‘Forum voor Herstelrecht’ van RJN, de LinkedIn 

community van  het European Forum for Restorative Justice, de internationale 

community ‘Restorative Justice International’, het RJN Twitter account en de RJN 

website. Het ontwikkelen van een levendige community heeft de nodige aandacht 

en tijd gekost, maar het resultaat is dat er nu meer dan 250 Nederlandse en 

Vlaamse professionals levendig met elkaar discussiëren en informatie uitwisselen 

via het LinkedIn Forum en er via Twitter een internationale kennisuitwisseling is 

ontstaan tussen meer dan 275 internationale organisaties en mensen die actief zijn 

op het gebied van restorative justice en/of aanverwante (justitiële) domeinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Produceren en verspreiden van een Nieuwsbrief 

Er zijn tot nu toe drie RJN Nieuwsbrieven gemaakt. Een vormgever heeft een 
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huisstijl ontwikkeld voor zowel de nieuwsbrief als de website en de Wiki. Er is 

een redactie ingesteld voor de samenstelling en inhoud van de Nieuwsbrief. De 

laatste nieuwsbrief was een dubbeldik themanummer over Herstelgerichte 

Detentie. Het volgende nummer zal als thema Strafrechtelijke Mediation hebben.  

 

 
 

 

• Communicatieprojecten 

Samen met twee kunstenaressen van Stichting Blik Bijzonder is de afgelopen 

maanden gewerkt aan een project waarbij op een kunstzinnige manier ervaren kan 

worden wat herstelrecht is. Momenteel is een subsidievoorstel in ontwikkeling.  

Door Stichting Blik Bijzonder is in het kader van dit project een mobiele 

expositiewagen overgedragen aan RJN. 

 

 
De mobiele expositiewagen van Stichting Blik Bijzonder / RJN 

 

Vanuit de binnenkort te starten werkgroep Communicatie zullen nog meer 

communicatieprojecten ontwikkeld worden. Input voor deze werkgroep is onder 

meer het boekje ‘Toolkit Communication’ dat is ontwikkeld door het European 

Forum for Restorative Justice en waarbij een van de projectmanagers van RJN 

(Anneke van Hoek) betrokken was.  

 

Verder neemt Gert Jan Slump deel aan de stuurgroep van een interdisciplinair 

onderzoek naar het gebruik van nieuwe mediatechnieken en 

documentairestrategieën om de praktijk van en actieve participatie van burgers in 

restorative justice te documenteren. Doel is om het potentieel en de activerende 

rol van kunst te testen bij het veranderen van sociale condities, in dit geval gericht 

op criminaliteit als sociaal probleem. 
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2.3 Ontwikkeling en innovatie van herstelrecht in theorie en praktijk 

 
Uitgangspunt is dat RJN geen dubbel werk wil doen maar vooral stimulerend en 

verbindend wil zijn; samenwerken en gezamenlijk ontwikkelen en innoveren staan 

voorop. Er zal dan ook voor gewaakt worden dat de activiteiten van RJN niet 

concurrerend of overlappend zijn met de activiteiten van bestaande aanbieders  maar 

juist aanvullend en ondersteunend, zodat er synergie ontstaat tussen RJN en deze 

aanbieders. 

Verder waakt RJN voortdurend over haar neutraliteit en onafhankelijkheid. RJN is 

geen aanbieder van herstelrecht en een constructief-kritische houding ten aanzien van 

de herstelrechtelijke theorie en praktijk en aanpalende thema’s staat hoog in het 

vaandel.  

De volgende thema’s zijn in 2011 nader verkend en uitgewerkt, soms resulterend in 

concrete projectvoorstellen. Deze thema’s sluiten aan bij de thema’s die zijn genoemd 

in het beleidsplan 2011 – 2013 dat RJN begin 2011 heeft ontwikkeld en vastgesteld.  

 

1. Restorative Justice en het versterken van de rol en positie van het slachtoffer 

Een van de speerpunten in het nieuwe beleid van het Ministerie van Veiligheid en 

Justitie is het verder versterken van de positie van slachtoffers van misdrijven. 

Hoe de positie van slachtoffers tot zijn recht kan komen in een herstelrechtelijke 

aanpak vormt onderdeel van besprekingen die RJN heeft met vertegenwoordigers 

van het Ministerie. Dit thema is ook nader uitgewerkt in de adviesnota die RJN 

voor het departement heeft opgesteld, waarbij ook de stimulerende werking van 

(nieuwe)  internationale regelgeving op dit gebied aan de orde is gekomen. 

Vanuit het European Forum for Restorative Justice is begin 2011 het project 

‘Victims and Restorative Justice’ gestart. RJN is door INTERVICT gevraagd een 

bijdrage te leveren aan de workshop die in het kader van dit project in Tilburg 

georganiseerd zal worden begin 2012. 

 

2. Herstelrechtelijke wijk / stad 

In de Engelse stad Hull heeft de laatste jaren een grote omslag plaatsgevonden. 

Was de stad jarenlang het sociale afvoerputje van het land, sinds enkele jaren is er 

iets bijzonders aan de hand. Duizenden professionals hebben een training gevolgd 

in herstelgericht werken. Scholen, politie, overheid, zorg en welzijn; vele sectoren 

zijn op een andere manier gaan denken en werken. Hull mag zich nu de eerste 

Restorative City in Europa noemen.  

De Eigen Kracht Centrale heeft in Nederland ruime ervaring opgedaan met een 

soortgelijke manier van werken. In stadsdeel Amsterdam Nieuw West zijn door 

EKC en RJN bestuurlijke contacten gelegd om te bespreken of bestaande 

activiteiten rond Eigen Kracht conferenties uitgebouwd kunnen worden tot een 

pilot voor een herstelgerichte wijk op basis van de ervaringen in Hull.  Beoogde 

samenwerkingspartners zijn RJN, de Eigen Kracht Centrale, de Karthuizer 

Academie, Stichting Erop Af, stadsdeel Nieuw West, het Openbaar Ministerie, het 

veiligheidshuis, onderwijsinstellingen en woningbouwcorporaties. 

 

3. Veiligheidshuizen en herstelrecht 

RJN is door het landelijk parket gevraagd een projectvoorstel te ontwikkelen voor 

drie pilots rondom herstelrecht in Veiligheidshuizen. Begin 2012 zal er een 
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beslissing worden genomen over de wijze van uitvoeren van deze pilots.   

Verder heeft Gert Jan Slump op verzoek workshops over herstelrecht uitgevoerd 

tijdens de conferentie ‘Toekomstproof’ die georganiseerd was door Regionaal 

Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf. Er is ook contact met twee onderzoekers van 

dit Veiligheidshuis, die momenteel onderzoeken hoe herstelrecht geïntegreerd kan 

worden in het werkproces van het Veiligheidshuis.   

 

4. Youth courts  

De voorzitter van RJN heeft een werkbezoek gebracht aan een Youth Court in 

New York zoals opgezet door het Center for Court Innovation.  

 

 
        Youth Court in New York 

 

Geïnspireerd door dit werkbezoek zijn in Nederland vervolgens contacten gelegd 

met leden van de zittende en staande magistratuur in Amsterdam om 

mogelijkheden te verkennen voor het opzetten van een vergelijkbaar Youth Court 

in Amsterdam. 

Er is ondertussen een ontwikkelteam gevormd, die de haalbaarheid van zo’n 

‘proeftuin’ in zowel Amsterdam als Utrecht onderzoekt. Ook is hierover contact 

gelegd met Ahmed Marcouch, die dit idee politiek heeft gelanceerd. 

 

5. Herstelgerichte detentie 

Vanuit de in het voorjaar van 2011 ingestelde RJN werkgroep Herstelgerichte 

Detentie is er een actieplan opgesteld. Dit actieplan vormde de basis van een 

projectvoorstel Herstelgerichte Detentie dat bij DJI is ingediend.  

Verder zijn er contacten gelegd met Vlaamse bemiddelaars die expertise hebben 

op het gebied van herstelgerichte detentie, er is informatie uitgewisseld (onder 

meer het Vlaamse Vademecum Herstelgerichte Detentie en een zeer uitgebreide 

geannoteerde bibliografie), heeft RJN een werkbezoek aan de Vlaamse 

bemiddelingsdienst Suggnomè gebracht om samenwerkingsmogelijkheden te 

bespreken en is er iemand vanuit Suggnomè aangewezen om lid te worden van de 

RJN werkgroep Herstelgerichte Detentie. 

 

6. Herstelrecht binnen de William Schrikker Groep 

Binnen de William Schrikker Groep (WSG) bestaat belangstelling voor het verder 

verbreden van herstelrechtelijke en herstelgerichte werkwijzen. Tijdens een 
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tweedaagse van jeugdreclasseringswerkers is door RJN een inleiding verzorgd 

over dit onderwerp. Met het expertisecentrum van de WSG is  aansluitend op deze 

tweedaagse een verdere verkenning gedaan naar de ontwikkeling en innovatie van 

het jeugdreclasseringswerk in herstelgerichte zin. Was het voorheen vooral zo dat 

allerlei methoden en voorzieningen eerst voor de ‘reguliere’ doelgroep van 

reclassenten werd ontwikkeld, de WSG-jeugdreclassering wil nu als organisatie 

met dit thema voorop lopen. Twee vragen die voorliggen zijn welke 

herstelrechtelijke methode of voorziening voor de doelgroep van de WSG-

jeugdreclassering (jongeren met een verstandelijke beperking) het meest geschikt 

zou zijn en hoe herstelgericht werken zich verhoudt tot de Methode 

Jeugdreclassering. Door RJN is een projectvoorstel ontwikkeld ter beantwoording 

van die vragen.  

 

7. Herstelrecht binnen bedrijven en organisaties 

In het kader van het BZK-programma ‘Agressie en Geweld tegen werknemers met 

een publieke taak’ worden momenteel experimenten ontwikkeld op het gebied van 

herstelrecht. Een herstelgericht project in Utrecht rond onder meer gemeentelijke 

vervoerbedrijven en scholen heeft in het najaar de Veilige Publieke Taak Award 

2011 gewonnen. Een van de projectleiders heeft contact gelegd met RJN om te 

kijken hoe herstelgericht werken bij agressie en geweld tegen werknemers met 

een publieke taak verder ontwikkeld en geïmplementeerd kan worden.   

Overlastdonatie is een ander voorbeeld van herstelgericht werken binnen 

organisaties en bedrijven. Hierbij compenseert een gepakte winkeldief de door 

hem aangerichte schade door een bedrag te storten in een fonds waarmee onder 

meer de collectieve beveiliging van winkels wordt bekostigd. Door RJN is een 

herstelgerichte variant op dit – mede door hen ontwikkelde
1
 – concept bedacht, 

dat momenteel besproken wordt met relevante stakeholders. 

 

8. Herstelrecht binnen de Antilliaanse gemeenschap 

Begin 2011 heeft een beleidsambtenaar van het Ministerie van Sociale Zaken van 

Curaçao een bezoek gebracht aan het kantoor van RJN. Hij gaf aan dat hij steun 

kon gebruiken bij het hoger op de agenda krijgen van herstelrecht zowel op 

Curaçao en Bonaire als binnen de Antilliaanse gemeenschap in Nederland.  

Deze beleidsambtenaar van het Ministerie op Curaçao heeft vervolgens een 

bezoek geregeld van de managers van RJN aan de gevolmachtigde minister van 

Curaçao (dhr. Sheldry Osepa) en twee  beleidsmedewerkers van het Curaçaohuis 

in Den Haag. 

 

 
Dhr. Sheldry Osepa 

                                                 
1
 Het concept Overlastdonatie, dat momenteel landelijk uitgerold is, is ontwikkeld door DSP-groep in 

samenwerking met enkele andere partners. Anneke van Hoek en Gert Jan Slump zaten beiden, vanuit 

DSP-groep, in het ontwikkelteam, dat dit concept toendertijd verder uitgewerkt en uitgetest heeft. 
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Dit heeft onder meer geleid tot het noemen van RJN en het bespreken van herstelrecht 

in het parlement van Curaçao.  

Ook is via het Curaçaohuis samenwerking gestart tussen RJN en Stichting Welzijns 

Antillianen en Arubanen (SWA).   

Om hun kennis te verdiepen hebben de projectmanagers van RJN in mei het NICIS 

congres ‘Jeugdcriminaliteit op Curaçao en in Nederland’ bezocht.  

RJN is ook benaderd door een beleidsmedewerker van de gemeente Hoogezand 

Sappemeer, die advies zocht over hoe herstelrecht ingevoerd kon worden binnen de 

Antilliaanse gemeenschap aldaar.  

Samen met SWA is een subsidieverzoeken ingediend bij de gemeente Rotterdam voor 

een project rondom nazorg aan Antilliaanse ex-gedetineerden, waarvan herstelrecht 

een onderdeel vormt.  
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Bijlage 1: Missie, visie en doelen van RJN  

 

 
De missie van Stichting Restorative Justice Nederland (RJN) luidt als volgt: 

Het bevorderen van een meer participatieve en communicatieve samenleving door 

burgers te ondersteunen om bij dellicten en andere conflicten zeggenschap en grip te 

behouden over het conflict (of de aard van de achterliggende problemen), de gevolgen 

en de mogelijke oplossing of regeling daarvan. Uiteindelijk doel is het waar mogelijk 

herstellen van relaties en schade vanuit het drievoudig perspectief van slachtoffer, 

dader en gemeenschap.  

 

De visie van Restorative Justice Nederland is: 

De stichting wil burgers, wetenschappers, stakeholders en aanbiedersvan herstelrecht 

en herstelgerichte praktijken met elkaar verbinden om de eigen kracht van burgers te 

vergroten.  

Dat komt neer op het versterken van zeggenschap in situaties waarin zij samen met 

daders en/of slachtoffers en/of vertegenwoordigers van de gemeenschap de gevolgen 

van overschreden normen, overtreden regels of onderlinge conflicten kunnen 

bespreken en de norm daarmee herbevestigen. 

De stichting wil samen met mensen en organisaties zoeken naar alternatieven voor en 

aanvullingen op het huidige, vaak uitsluitend juridische, kader waarmee het 

overschrijden van normen en regels wordt beantwoord.  

Essentieel hierbij is:  

- het verhelderen van de verantwoordelijkheden, behoeften en schade van de  

betrokkenen  

- het bespreken van wijzen waarop geleden (materiele en immatiele) schade 

hersteld kan worden 

- het herbevestigen van normen (tussen partijen) en het pedagogische effect van de 

conflictoplossing.  

Tevens is daarbij de relatie met communities of care zoals de familie (van zowel de 

dader als het slachtoffer), de school, het werkverband, de woonomgeving en de buurt 

van belang.  

De stichting rekent in principe alle maatschappelijke domeinen waarop zich conflicten 

kunnen voordoen tot haar werkgebied. Te denken valt aan conflicten op het gebied 

van onderwijs, zorg&welzijn, wonen&buurt en bedrijven&organisaties. 
Qua juridisch werkgebied beperkt RJN zich  niet tot het strafrechtelijke domein, maar 

wordt ook gekeken naar het privaatrecht, arbeidsrecht en bestuursrecht. 

Tevens beperkt RJN zich niet tot conflicten die een juridische status hebben gekregen 

doordat er aangifte is gedaan, een officiële klacht is ingediend of een advocaat is 

ingeschakeld, maar vallen ook preventief herstelgericht werken en nazorg onder het 

werkgebied van de stichting. 
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De Stichting Restorative Justice Nederland kent de volgende doelen: 

 

1. Het vormen van een centrum voor expertise en innovatie waarin praktijkkennis, 

wetenschappelijke theorieën, publicaties,  modellen en methodieken worden 

verzameld met het oog op het verder ontwikkelen van de kennis rond restorative 

justice. 

2. Het uitvoeren van passende communicatie- en netwerkactiviteiten teneinde het 

draagvlak voor restorative justice te vergroten, informatie-uitwisseling en 

voortdurende discussie te bevorderen, en de diverse betrokkenen, het algemene 

publiek en relevante instanties  op het gebied van beleid, wetenschap en praktijk 

samen te brengen en te verbinden.   

3. Het doen van onderzoek, geven van advies en training, (mede)organiseren van 

seminars en het verlenen van andere diensten die het verder ontwikkelen, 

verbeteren en innoveren van de herstelrechtelijke theorie en praktijk bevorderen. 

4. Stimuleren dat er op alle relevante maatschappelijke sectoren, zowel binnen als 

buiten rechte, vaker gebruik gemaakt gaat worden van diverse (bestaande en 

nieuwe) vormen van restorative justice. 
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Bijlage 2: Organisatiestructuur van RJN 
 

 

Management: 

 

 
Drs. Gert Jan Slump 

 
Drs. Anneke van Hoek 

 

 

Bestuur: 
 

 
Mr. Maria Leijten 

Voorzitter 

 
Drs. Anne Ochtman 

Secretaris 

 
Rob Nab 

Penningmeester 
 

 

Comité van Aanbeveling: 

 

 
Prof. Dr. Hans 

Boutellier 

 
Prof. Mr. Jaap 

Doek 

 
Mr. Han Bartels 

 
Drs. Pieter Hilhorst 

 
 

Community: 
 

• LinkedIn Group: Forum voor Herstelrecht 

• Twitter:  Rest_Justice_NL 

• Website:  www.restorativejustice.nl  


