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VOORWOORD 

 

Het jaar 2012, het tweede jaar van RJN, stond in het teken van het verder opbouwen 

en uitbouwen van RJN als kennis en expertisecentrum, het vergroten van de 

bekendheid en het draagvlak van Restorative Justice en de projectmatige 

ontwikkeling en innovatie van herstelrecht in theorie en praktijk.  

Daarnaast zijn ontwikkelingen in gang gezet om RJN intern te professionaliseren.  

In dat kader zijn we begonnen met het opzetten van een bescheiden vrijwilligers-

netwerk en het werven van donateurs om in de financiële basisbehoeften van de 

stichting te kunnen voorzien.  

Aan het eind van het jaar hebben we afscheid genomen van bestuurslid Rob Nab  

en hebben we Rob van Pagee als nieuw bestuurslid mogen verwelkomen. Het comité  

van aanbeveling is tot ons groot genoegen uitgebreid met mevrouw Hank Heijn. 

 

PRIJS 

Speciale aandacht verdient de prijs van € 10.000 die aan RJN is toegekend door de 

nieuwe Bianchi Herstelrecht Stichting. Deze Stichting heeft tijdens een feestelijke 

bijeenkomst in de Rode Hoed te Amsterdam in het voorjaar van 2012 voor het eerst 

de Bianchi Herstelrecht Prijs uitgedeeld.  

 

 

 
De voorzitter van de Bianchi Herstelrecht Stichting reikt de Bianchi Herstelrecht prijs uit  

aan (vlnr) Gert Jan Slump en Anneke van Hoek van Restorative Justice Nederland  

en aan Jacques Claessen van de Universiteit Maastricht 

 

 

WIKI    

Ook is onze Wiki wens werkelijkheid geworden. Het Meertens Bianchi fonds heeft 

RJN hiervoor een subsidie verstrekt en ook de Eigen Kracht Centrale heeft dit 

initiatief financieel ondersteund. De Wiki is in samenwerking met de Britse 

organisatie Independent Academic Research Studies (IARS) ontwikkeld als onderdeel 

van een bredere website, waar gratis voor iedereen informatie over herstelrecht  

is te vinden. De Wiki Restorative Justice is te vinden op: www.rj4all.info/wiki/freeRJ.  
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WWW.RESTORATIVE JUSTICE FOR ALL 

Voortbouwend op de Wiki is de website Restorative Justice for All ontwikkeld.  

Het motto van deze website, die te vinden is op www.rj4all.info luidt:  

Connecting, creating and educating online. 

 

BOEKPUBLIKATIE 

Wij zijn trots op de verschijning van het standaardwerk ‘Mediation in strafzaken’ 

waarvan een van de projectmanagers van RJN, Anneke van Hoek co-auteur en  

co-redacteur is. Het boek is verschenen in de reeks van het Nederlands Mediation 

Instituut, zie: https://www.sdu.nl/mediation-in-strafzaken.html.   

 

 
De auteurs van het boek “Mediation in strafzaken” 

(vlnr): Suzanne Jansen, John Blad, Anneke van Hoek,  

Janny Dierx, Stijn Hogenhuis 

 

EU PROJECT 

RJN heeft samen met vier partners in Engeland, Duitsland, Griekenland en Bulgarije 

het initiatief genomen voor een groot Europees onderzoeksproject: ‘Restorative 

Justice in Europe: Safeguarding Victims and Empowering Professionals’ (RJE)’.  

Het onderzoek richt zich op de implementatie van de nieuwe Victims Directive van 

de EU. De Nederlandse bijdrage vanuit RJN aan dit project richt zich met name op de 

verdere ontwikkeling en implementatie van herstelgerichte detentie. 

Voor meer informatie over dit project zie: http://www.rj4all.info/content/RJE 

 

En dit is nog maar een greep uit alle activiteiten van RJN in 2012, waarover hierna 

meer. Het was een mooi jaar, waarin RJN in binnen- en buitenland vele partners in 

crime heeft gevonden. Dank aan alle partners, supporters en aan allen die wij 

hebben mogen inspireren en door wie wij geïnspireerd zijn. In het bijzonder dank 

aan onze projectmanagers Anneke van Hoek en Gert Jan Slump, die het in 2012 op 

zich genomen hebben om naast hun eigen werk alle voorkomende ondersteunende 

werkzaamheden voor RJN te verrichten. Zonder hen was dit jaarverslag een stuk 

korter geweest.  

 

Maria Leijten, 

Voorzitter RJN 
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2 PERSONELE EN ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN 
 

Onze penningmeester Rob Nab heeft besloten zijn bestuurslidmaatschap na ruim 2 

jaar neer te leggen. Hij zal voortaan via zijn administratiekantoor Console BV RJN 

blijven ondersteunen als boekhouder. In de loop van 2013 zal een nieuwe 

penningmeester worden geworven. We willen op deze plaats Rob nogmaals van 

harte bedanken voor zijn grote inzet, praktische blik en zakelijke adviezen.  

Verder zijn we zeer verheugd dat we eind december Rob van Pagee als nieuw 

bestuurslid hebben mochten verwelkomen. Rob is de oprichter en voormalig 

voorzitter van het bestuur van de Eigen Kracht Centrale. We zijn erg blij dat Rob zijn 

enorme ervaring en kennis nu wil inzetten als bestuurslid van RJN.  

 

 

 
Rob van Pagee  

 

Het Comité van aanbeveling is in december uitgebreid met Hank Heijn-Engel.  

Hank is een overtuigd en overtuigend ambassadeur van herstelrecht. Zij heeft haar 

ervaringen door Alex Verburg te boek laten stellen in “De verzoening.” 

 

 

 
Hank Heijn-Engel 

 

Verder hebben zich in het laatste kwartaal van 2012 enkele vrijwilligers gemeld bij 

RJN, die bereid zijn om tijd en expertise in te zetten voor onze stichting. We zijn erg 

blij dat de stichting op deze wijze ondersteund kan worden bij taken als het 

organiseren van inspiratiebijeenkomsten, communicatie rondom specifieke 

projecten, het moderaten van de LinkedIn groep Forum voor Herstelrecht, het 

produceren van de nieuwsbrief, het werven van sponsors en andere 

organisatorische zaken.  
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3 UITGEVOERDE ACTIVITEITEN  

 
3.1 Opbouwen en uitbouwen van een kennis- en expertisecentrum 

 

• Ontwikkelen van een Wiki Restorative Justice 

De Wiki Restorative Justice is een virtueel kennisarchief op internet (zoals 

Wikipedia) waar publicaties, biografieën, boekbesprekingen, trainingen en 

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

vinden zijn. De essentie van een Wiki is dat het open source is: de inhoud wordt 

verzorgd door iedereen die de moeite neemt om informatie aan de Wiki toe te 

voegen. Daarnaast zijn er momenteel vrijwilligers uit Engeland, Nederland, 

Canada en Griekenland betrokken bij het vullen van de Wiki. Het toevoegen van 

informatie is technisch eenvoudig gehouden om de drempel zo laag mogelijk te 

maken.    

De Wiki is in samenwerking met de Britse organisatie Independent Academic 

Research Studies (IARS) in de loop van 2012 ontwikkeld als onderdeel van een 

bredere website, waar gratis voor iedereen informatie over herstelrecht is te  

vinden (zie hieronder: Restorative Justice for All).  

 

 
 

De RJ Wiki is te vinden op: www.rj4all.info/wiki/freeRJ.  

Alle informatie op de site kan door iedereen geraadpleegd worden. Om 

documenten te downloaden of zelf informatie toe te voegen aan de Wiki, moet 

je eerst (gratis) inloggen. De voertaal van de Wiki is Engels en Nederlands, maar 

ook andere talen zijn beschikbaar via een online vertaalfunctie.  

In het Tijdschrift voor Herstelrecht is in het decembernummer een artikel 

verschenen waarin mensen worden opgeroepen om informatie toe te voegen 

aan deze Wiki. Momenteel is overleg gaande met een partner uit Vlaanderen, die 

de afgelopen 15 jaar in eigen beheer een bestand heeft opgebouwd van circa 

2.000 boekbesprekingen en andere relevante informatie over herstelrecht, dat 

hij wil doneren aan de RJ Wiki.  
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• Website Restorative Justice for All 

Voortbouwend op de Wiki is de website Restorative Justice for All ontwikkeld.  

Het motto van deze website is Connecting, creating and educating online. 

RJN is samen met IARS en het Restorative Justice Research Network de 

initiatiefnemer van dit platform. Op 13 december 2012 is de website inclusief de 

Wiki officieel gelanceerd tijdens een ‘ministerial launch’ in Londen.   

 

 

 
 

De website Restorative Justice for All is te vinden op www.rj4all.info 

 

• Internet Journal of Restorative Justice 

Onderdeel van de website Restorative Justice for All vormt het nieuwe gratis 

Internet Journal of Restorative Justice.   

“The Internet Journal of Restorative Justice is a free, international peer-reviewed 

e-journal in the field of restorative justice. The journal offers the ideal opportunity 

for less-experienced criminologists and other non-academic researchers or 

practitioners to publish their work. The Editor-in-Chief, Professor Dr. Theo 

Gavrielides, is supported by the Editorial Board and the International Advisory 

Group. 

IJRJ's primary aim is to publish scholarly and peer-reviewed articles of the highest 

standard from many areas of expertise including restorative practices in schools, 

neighbourhoods, organizations and businesses, family matters and (youth) care, 

restorative justice in the criminal and juvenile justice system, restorative justice in 

prison settings and restorative aftercare. Publication is FAST and access is FREE.” 

Anneke van Hoek is lid van de Editorial Board van dit nieuwe internationale 

tijdschrift. Voor meer informatie over dit tijdschrift en een overzicht van de leden 

van de editorial board en de international advisory group zie: 

http://www.rj4all.info/content/editorial-team-board  

De eerste Call for Papers is eind 2012 gepubliceerd. Het eerste nummer van de 

IJRJ zal in het eerste kwartaal van 2013 verschijnen via de site van Restorative  

Justice for All.  
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• 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,  

zoals 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  

over herstelrecht en opleiding op dat vlak. RJN stimuleert dat aan deze 

kennisbehoefte tegemoet wordt gekomen door, samen met aanbieders, 

cursussen en dergelijke  te ontwikkelen en uit te (laten) voeren.  

Door de projectmanagers van RJN zijn diverse presentaties en workshops over 

Restorative Justice gegeven: 

a) een presentatie van onze adviesnota ‘De toekomst van herstelrecht in 

Nederland: toekomstvisie en advies’ voor organisaties die zich bezighouden met 

slachtoffers in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, 

b) een presentatie van onze adviesnota ‘De toekomst van herstelrecht in 

Nederland: toekomstvisie en advies’ voor organisaties die zich bezighouden met 

jeugdcriminaliteit in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie 

c) een presentatie tijdens een door Intervict georganiseerde workshop rondom 

het internationale onderzoek naar Restorative Justice and Victims, 

d) een workshop op de internationale conferentie van het European Forum for 

Restorative Justice in Helsinki,  

e) een presentatie in debatvorm samen met prof. mr. M.S. Groenhuijsen tijdens 

het congres ‘Hoe te reageren op misdaad? Op zoek naar de hedendaagse 

betekenis van preventie, vergelding en herstel’ dat georganiseerd werd door de 

Universiteit Tilburg i.s.m. Stichting Restorative Justice Nederland, het Centrum 

voor Justitiepastoraat, het Forum Levenslang en INTERVICT. 

f) een presentatie voor het managementteam van de Dienst Geestelijke 

Verzorging (DGV) van DJI over herstelrecht en onze adviesnota ‘De toekomst van 

herstelrecht in Nederland: toekomstvisie en advies’ en de rol van DGV daarbij.  

g) een presentatie tijdens de ‘ministerial launch’ in Londen van het project 

Restorative Justice in Europe.  

h) de organisatie van de eerste Ontmoetingsdag ‘Recht van Spreken – Over 

herstel en terugkeer in de samenleving van gedetineerden’ voor daders, 

slachtoffers en professionals in het strafrecht samen met de Stichting Herstel en 

Terugkeer.  

i) een workshop tijdens de werkconferentie ‘Toekomstproof’ georganiseerd door 

het Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf. 

j) een presentatie voor het Kwaliteitsplatform Veiligheidshuizen over de 

voorgenomen pilots herstelrecht binnen de veiligheidshuizen. 

 

De projectmanagers hebben verder een Masterclass Herstel ontwikkeld en twee 

keer gegeven aan alle regiomanagers van de Eigen Kracht Centrale.  
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Ook voor de Dienst Justitiële Inrichtingen is een masterclass ontwikkeld gericht 

op het vergroten van het slachtofferbewustzijn binnen het gevangeniswezen.  

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

strafrechtelijk mediation bij het Centrum voor Conflicthantering, die gericht is op 

NMI-mediators die hun expertise willen uitbreiden met bemiddeling in 

strafzaken.  

 

• Bijdragen aan boeken en andere publicaties en geven van advies 

Anneke van Hoek is co-auteur en co-redacteur van het door Sdu uitgegeven 

boek ‘Mediation in strafzaken’. Initiatiefnemer is Janny Dierx en andere auteurs 

zijn John Blad, Stijn Hogenhuis en Suzanne Jansen. Het boek is verschenen in de 

reeks van het Nederlands Mediation Instituut, zie: 

https://www.sdu.nl/mediation-in-strafzaken.html.   

Het boek is op 8 oktober 2012 officieel gelanceerd. Alex Brenninkmeijer, 

nationale ombudsman en voorzitter van de redactieraad, opende de middag en 

Procureur Generaal Annemarie Penn te Strake nam het eerste exemplaar van 

het boek in ontvangst. Zij gaf daarbij aan dat mediation een grotere rol in het 

strafrecht verdient en dat het College van Procureurs Generaal momenteel bezig 

is met het ontwikkelen van beleid op het gebied van mediation in strafzaken.  

Een verslag van deze middag is onder meer gepubliceerd op Mr. Online: 

http://www.mr-online.nl/nieuws/juridisch-nieuws/meer-mediation-in-

strafzaken.html  

Anneke is naar aanleiding van de verschijning van het boek een uur lang op 

Radio Amsterdam FM over dit boek geïnterviewd door Hendrik Kaptein, 

Universitair Hoofddocent Rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden. Dit 

interview is terug te luisteren via deze link: 

http://www.salto.nl/streamplayer/stadsfm_ondemand.asp?y=12&m=10&d=3

1&t=1500&s=0 

Daarnaast heeft Anneke samen met Janny Dierx een hoofdstuk geschreven over 

mediation in strafzaken voor de nieuwe editie van het Handboek Mediation.  

De nieuwe editie van dit standaardwerk zal in maart 2013 verschijnen, eveneens 

bij Sdu. Zie: http://www.handboek-mediation.nl/site/het_handboek.html  

 

Ook is door Janny Dierx, Maria Leijten en Gert Jan Slump voor het advocatenblad 

‘Strafblad’ van september 2012 (themanummer ‘Het slachtoffer’) een artikel 

geschreven onder de titel ‘Mediation in strafzaken – Emotionele genoegdoening  

voor slachtoffer én dader’. 

In het tijdschrift Sophie van juni 2012 is een interview opgenomen met Gert Jan 

Slump onder de titel ‘Herstelrecht brengt mensen bij elkaar’. 

In de Groene Amsterdammer is in het najaar van 2012 een uitgebreid 

achtergrond artikel verschenen over mediation in strafzaken, waarvoor de 

projectmanagers van RJN zijn geïnterviewd.   

Verder heeft RJN in november 2012 op verzoek van het Ministerie van Veiligheid 

en Justitie commentaar gegeven op (het tweede) concept van het Beleidskader 

Herstelbemiddeling, met hulp van deskundigen en organisaties uit ons netwerk.  

Dit beleidskader is door het Ministerie is opgesteld, mede op basis van onze 
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adviesnota ‘De toekomst van herstelrecht in Nederland: toekomstvisie en 

advies’, te vinden op onze website.  

 

• Samenwerking met het Tijdschrift voor Herstelrecht. 

Er is regelmatig inhoudelijk contact tussen de redactieleden van het Tijdschrift 

en de projectmanagers van RJN. Het Tijdschrift heeft in het voorjaar van 2012 

uitgebreid aandacht besteed aan de rapporten die RJN voor het Ministerie van 

Veiligheid & Justitie heeft geschreven. Verder is er een bijdrage geleverd aan het 

Tijdschrift in de vorm van een  praktijkbericht/oproep voor participatie in de  

 Wiki Restorative Justice.   

 

• Samenwerking met internationale organisaties op het gebied van Restorative 

Justice 

RJN heeft nog steeds goede contacten met het European Forum for Restorative 

Justice, onder meer via Annemieke Wolthuis die namens Nederland in het 

bestuur van het European Forum zit. Een delegatie van RJN heeft in juni de 

internationale conferentie van het Forum bezocht in Helsinki. Gert Jan Slump is 

nog steeds lid van de internationale stuurgroep rond het europese project ‘Art 

for Social Change’. Dit project, dat in 2011 een aanvang nam, zal in de loop van  

2013 afgerond worden.    

De contacten met het International Institute for Restorative Practices (IIRP) en de 

oprichter Ted Wachtel zijn in 2012 goed aangehaald. Zo heeft RJN samen met de 

Eigen Kracht Centrale twee inspiratiebijeenkomsten georganiseerd rondom de 

komst van Ted Wachtel in Nederland. Ook het feit dat Rob van Pagée in 

december 2012 niet alleen bestuurslid van RJN is geworden maar ook van het 

IIRP versterkt de banden tussen beide organisaties. De ambities is met name op 

het gebied van trainingen de samenwerking verder vorm te gaan geven. 

De contacten met Theo Gavrielides, directeur van het Britse Independent 

Academic Research Studies (IARS), waar ook het Restorative Justice Research 

Network onder valt, hebben in 2012 een hoge vlucht genomen. Behalve de 

hiervoor al genoemde samenwerking in het kader van Wiki, website en Internet 

Journal, is RJN partner in het door IARS geleide Europese project Restorative  

Justice in Europe.  

Daarnaast zijn ook de persoonlijke banden versterkt met Lisa Rae, directeur van 

Restorative Justice Internationaal.  

 

 

3.2 Vergroten van bekendheid en draagvlak van Restorative Justice 

 

Veel burgers maar ook politici, wetenschappers, beleidsmakers en professionals in 

het justitiële veld, blijken niet goed te weten wat herstelrecht is. RJN vindt het 

daarom van belang om voorlichting te geven over herstelrecht en het draagvlak te 

versterken, zodat experimenten en projecten worden toegelaten. Dit doen we door 

reguliere vormen van communicatie zoals persoonlijke gesprekken en 

werkbezoeken, netwerkontwikkeling, bijeenkomsten en een nieuwsbrief maar ook 

door intensief gebruik te maken van social media platformen. 
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De volgende activiteiten zijn in 2012 in dit verband uitgevoerd. 

 

• Organiseren van inspiratiebijeenkomsten 

RJN heeft in 2012 voor het netwerk vier inspiratiebijeenkomsten georganiseerd.  

In samenwerking met het Expert Centrum voor Herstelrecht in het Onderwijs 

(ECHO) is in juni 2012 een praktijklab georganiseerd rondom herstelrecht in het 

onderwijs, waarin deelnemers aan den lijve konden ervaren wat herstelgericht  

werken in deze context inhoudt.  

In maart 2012 is een inspiratiebijeenkomst georganiseerd rondom het bezoek 

van de Argentijnse Ulf Christian Eiras Nordenstahl, die direct betrokken is 

geweest bij de ontwikkeling van het wettelijk kader rond restorative justice in 

Argentinië.  

 

      
Ulf Christian Eiras Nordsenstahl, auteur van het Argentijnse standaardwerk “Mediacion Penal” 

 

 

Op dinsdag 6 en zaterdag 10 november heeft RJN in samenwerking met de Eigen 

Kracht Centrale en het International Institute for Restorative Practices een 

middag  georganiseerd rond het thema “How to create a world wide learning 

network”. Naast RJN en EKC was Ted Wachtel, directeur van het International 

Institute for Restorative Practices (IIRP) een belangrijke spreker. Deze 

bijeenkomsten zijn mede mogelijk gemaakt door het Maryska Jansen Schwarz 

Fonds. 

 

 

 
Ted Wachtel (in het midden met rode trui) tijdens de inspiratiebijeenkomst 
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• 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 werkgroep Herstelrecht 

in het Onderwijs en de werkgroep Herstelgerichte Detentie zijn in 2012 elk drie 

keer bij elkaar gekomen.  

Vooral de werkgroep Herstelgerichte Detentie is in 2012 verder uitgebreid.  In 

juni 2012 is een speciale bijeenkomst georganiseerd voor deze werkgroep en 

genodigden, waarbij twee sprekers waren uitgenodigd: Hedda van Lieshout van 

de Eigen Kracht Centrale en Jan van Bragt van Delinkwentie en Samenleving. 

Deze bijeenkomst werd door ruim 30 mensen bezocht. Het samen met de leden 

van de werkgroep voor DJI ontwikkelde projectvoorstel herstelgerichte detentie 

is eind 2012 opnieuw onder de aandacht van DJI gebracht. 

 

• In ontvangst nemen van de Bianchi Herstelrecht Prijs  

De nieuwe Bianchi Herstelrecht Stichting heeft in het voorjaar van 2012 voor het 

eerst de Bianchi Herstelrecht Prijs uitgedeeld en wel aan Jacques Claessen en aan 

Restorative Justice Nederland. Dit gebeurde op een feestelijke bijeenkomst in De 

Rode Hoed waar ruim 150 mensen aanwezig waren.  

 

Uit het juryrapport van de Bianchi Herstelrecht Stichting: 

“Op het gebied van de empirische kant van herstelrecht en de praktische 

toepasbaarheid wil de Bianchi Herstelrecht Stichting aandacht besteden aan het 

belangrijke werk dat de Stichting Restorative Justice Nederland doet op het 

gebied van herstelrecht. 

De Stichting heeft een toekomstvisie en advies opgesteld en houdt daarbij 

uitdrukkelijk rekening met ervaringen en onderzoek dienaangaande in zowel 

Nederland, de EU en daarbuiten. Zij neemt daarbij een pragmatische houding aan 

en beschouwt herstelrecht als maatwerk dat naast het juridische domein goed 

toepasbaar is in de jeugdzorg, het onderwijs, buurtbemiddeling etc. 

De Stichting Restorative Justice Nederland bepleit daarbij nadere regelgeving in 

Nederland op het gebied van herstelrecht, mede gebaseerd op de aanbevelingen 

dienaangaande uit Europa, het VN verdrag en de ervaringen in landen als België, 

Noord-Ierland, Nieuw Zeeland, Argentinië en anderen. 

De Bianchi Herstelrecht Stichting is verheugd de Stichting Restorative Justice 

Nederland een prijs te mogen uitreiken gelet op het belangrijke werk dat deze 

stichting doet en heeft gedaan bij de toepassing van herstelrecht in de praktijk 

ook buiten het juridische domein, alsmede t.a.v. de verdere implementatie van 

herstelrecht in de regelgeving in Nederland, zowel als alternatief van het 

strafrecht, dan wel als onderdeel van de strafrechtelijke procedures, dan wel als 

aanvulling op het strafrecht”. 
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Wij zijn erg blij met deze prijs, zowel met de waardering die hieruit sprak voor 

het werk van de stichting als met het prijzengeld van 10.000 euro, dat RJN onder 

meer heeft gebruikt voor het ontwikkelen van een Masterclass Herstelrecht. 

Bovendien was het indrukwekkend om te zien dat de gehele grote zaal van de 

Rode Hoed gevuld was met honderden mensen die interesse toonden in deze 

prijsuitreiking en in het daaraan gekoppelde debat “Leve het herstelrecht!”. In 

vervolgcontacten met de Bianchi Herstelrecht Stichting is RJN gevraagd verder 

mee te denken over de verdere ontwikkeling van activiteiten, waaronder de 

tweede uitreiking van de prijs en het ontwikkelen van een Wetboek voor 

Herstelrecht. 

 

• 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 @Rest_Justice_NL 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 370 

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 zo’n 450 internationale 

organisaties en mensen die actief zijn op het gebied van restorative justice en/of  

aanverwante (justitiële) domeinen. 
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• Produceren en verspreiden van een nieuwsbrief 

In 2012 is het vanwege de enorme hoeveelheid overige werkzaamheden niet 

gelukt om nieuwsbrieven te produceren. Met de hulp van vrijwilligers die zich 

eind 2012 hebben gemeld, hopen wij dit deel van het werk weer spoedig op te 

pakken.  

 

3.3 Ontwikkeling en innovatie van herstelrecht in de praktijk 

 

Ons 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 deze juist aanvullen en ondersteunen, 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 2012 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 in Europe: Safeguarding Victims and Empowering 

Professionals’.   

RJN heeft samen met vier partners in Engeland, Duitsland, Griekenland en Bulgarije 

het initiatief genomen voor een groot Europees onderzoeksproject onder de titel 

‘Restorative Justice in Europe: Safeguarding Victims and Empowering Professionals’ 

(RJE)’. Het onderzoek richt zich op de implementatie van de nieuwe Victims Directive 

van de EU, met name gerelateerd aan de bepalingen over Restorative Justice. 

Voor meer informatie over dit project zie: http://www.rj4all.info/content/RJE 

 

 
                     Het Restorative Justice in Europe team met leden uit (vlnr) 

                            Griekenland, Duitsland, Bulgarije, Engeland en Nederland 
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Herstelgerichte detentie  

De Nederlandse bijdrage vanuit RJN aan het project Restorative Justice in Europe  

richt zich met name op de verdere ontwikkeling en implementatie van 

herstelgerichte detentie. In dit verband zal er literatuuronderzoek worden 

uitgevoerd, worden er interviews gehouden met gevangenismedewerkers 

(management, geestelijke verzorging e.d.), observaties verricht binnen 

gevangenissen en trainingen ontwikkeld en uitgetest. Dit grotendeels door de EU 

gefinancierde project is 1 december 2012 begonnen en zal 2 jaar lopen. Aansluitend 

daarop zijn verdere verkennende gesprekken met DJI gevoerd met als uitgangspunt 

een bijgesteld voorstel voor gezamenlijke activiteiten en inzet vanuit RJN rond het 

vergroten van het slachtofferbewustzijn binnen gevangenissen. 

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 bemid-

delingsdienst Suggnomè gebracht om samenwerkingsmogelijkheden te bespreken 

en is er iemand vanuit Suggnomè aangewezen om lid te worden van de RJN werk- 

groep Herstelgerichte Detentie. 

 

2. Veiligheidshuizen en herstelrecht 

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

drie pilots rondom herstelrecht in Veiligheidshuizen. De beslissing over de wijze van  

uitvoeren van deze pilots is uitgesteld tot 2013.   

Gert Jan Slump heeft op verzoek workshops over herstelrecht uitgevoerd tijdens de 

conferentie ‘Toekomstproof’ die georganiseerd was door Regionaal Veiligheidshuis 

Maas & Leijgraaf. Er is contact gelegd met onderzoekers die in opdracht van dit 

Veiligheidshuis onderzochten hoe herstelrecht geïntegreerd zou kunnen worden in 

het werkproces van het Veiligheidshuis. Op een bijeenkomst van het Kwaliteits-

platform van de Veiligheidshuizen is het voorstel toegelicht en met enthousiasme 

ontvangen. 

 

3. Herstelrecht en discriminatie/hate crimes 

RJN heeft samen met STAMM-CMO, anti-discriminatie meldpunten in Noord-

Nederland en de Hanze Hogeschool een project ontwikkeld om het inzetten van 

Eigen Kracht conferenties rond discriminatiezaken (art. 1-zaken) nader uit te testen 

en te evalueren. Dit voorstel heeft helaas geen Europese subsidie ontvangen, al 

werd het thema wel zeer relevant en innovatief gevonden. Met deze partners zal  

verder gezocht worden naar andere subsidiemogelijkheden op dit gebied. 

Ook de reclassering heeft aangegeven interesse te hebben in een pilot op dit gebied, 

met name rondom geweld tegen homoseksuelen, maar huidige bezuinigingen leiden  

ertoe dat het thema momenteel geen prioriteit geniet. 

Verder zijn er contacten met Khulisa, een Zuid-Afrikaanse organisatie op het gebied 

van restorative justice gelegd, die graag herstelrecht zou toepassen op het aldaar 

urgente maatschappelijke probleem van geweld tegen lesbische vrouwen. RJN heeft 

Khulisa in contact gebracht met een medewerker van het COC die in Zuid-Afrika  

werkt en nadere plannen worden momenteel ontwikkeld.  
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4. Herstel en Eigen Kracht 

Per 1 april 2012 is RJN een samenwerking aangegaan met de Eigen Kracht Centrale 

met als algemene doelstelling de inzet van Eigen Kracht conferenties in het 

strafrecht (opnieuw) te bevorderen. In het kader van deze samenwerking zijn 

verschillende activiteiten ontplooid.  

• Beide projectmanagers hebben de EK2 training (Eigen Kracht conferenties als 

herstel nodig is) bijgewoond. 

• Er zijn in het kader van nascholingsactiviteiten voor alle regiomanagers twee 

Masterclasses Herstel verzorgd door RJN. 

• Er zijn individuele gesprekken met regiomanagers gevoerd om kansen te 

verkennen voor inzet van EKc’s in het kader van de voorbereiding van pilots 

mediation naast strafrecht. Deze pilots zullen in 2013 uitgevoerd  worden. In 

die gesprekken is ook gekeken naar mogelijkheden voor verdere inzet van 

EKc’s binnen de Veiligheidshuizen. 

• Er zijn gesprekken gevoerd over de inzet van EKc’s in het kader van 

antidiscriminatie en hate crime. 

• Er is contact gelegd met het landelijke programma politietaak en huiselijk 

geweld om een gezamenlijke pilot voor inzet van 50 EKc’s in huiselijk 

geweldzaken (code geel, eerste melding bij de politie) te starten in 2013. 

• Er is een begin gemaakt met de uitbouw van inzet van Ekc’s in het kader van 

herstelgerichte nazorg na detentie. 

• Er zijn aansluitende activiteiten ontwikkeld om te komen tot een ‘Restorative 

City’ (Amsterdam Nieuw-West) en een eerste draagvlakverkenning om te 

komen tot uitwerking van het concept ‘herstelgerichte provincie’.  

 

5. Youth Court 

De voorzitter van RJN, tevens rechter te Amsterdam, heeft in 2012 voor de tweede 

keer samen met anderen een werkbezoek gebracht aan een Youth Court in de wijk 

Red Hook in New York City, zoals opgezet en begeleid door het Center for Court 

Innovation. Geïnspireerd door dit werkbezoek zijn in Nederland vervolgens 

contacten gelegd met leden van de zittende en staande magistratuur en 

scholengemeenschappen in Amsterdam om mogelijkheden te verkennen voor het 

opzetten van een Youth Court in Amsterdam. Er is een initiatiefgroep 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. De activiteiten van de initiatiefgroep zullen worden ondergebracht in de  

daarvoor apart opgerichte Stichting Jongerenrechtbanken Nederland. 

 

SLOTWOORD 

En hiermee eindigt het verslag over 2012. Het is een indrukwekkende lijst met 

activiteiten geworden. Wij merken dagelijks hoezeer in Nederland de wens leeft om 

(meer) met herstelrecht en herstelgerichte praktijken aan de slag te gaan en willen 

er aan bijdragen dat dit kan gebeuren op een verantwoorde wijze die aan ieders 

behoefte zoveel mogelijk recht doet.  

 

 

 


