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Het was een gedenkwaardig jaar voor RJN. RJN heeft afscheid moeten nemen van één van de
grondleggers van het herstelgericht denken en werken in Nederland, professor Thomas Herman
Bianchi. Professor Bianchi overleed op 30 december 2015 op 91-jarige leeftijd met enkele van zijn
laatste woorden: “het komt denk ik wel goed met dat herstelrecht”.
In het voorjaar heeft RJN het eerste lustrum sinds haar oprichting in 2010 gevierd en gedurende het
jaar is er samen met partners gewerkt aan diverse projecten en netwerkactiviteiten.
Bestuur en organisatie
Bestuurlijk vonden er de nodige wijzigingen plaats. Anne Ochtman trad af als secretaris en Sasha ter
Hoeven volgde haar op en gaf daarmee haar positie als directeur op. Joost Oude Groen verruilde zijn
plaats als penningmeester met die van directeur en op zijn plaats kwam Ginus Geersing als
penningmeester. In het voorjaar van 2015 vonden we Theo de Roos bereid de positie van voorzitter
in te nemen nadat die was vrijgekomen bij het aftreden van Maria Leijten en werd waargenomen
door Rob van Pagée.
Symposium
Op 21 april heeft RJN samen met de Bianchi Herstelrecht Stichting het symposium ‘Herstelrecht, een
duurzame oplossing’ georganiseerd ter ere van het vijfjarig bestaan van RJN en de uitreiking van de
tweede Bianchi Herstelrechtprijs . Tijdens een drukbezochte avond in de Rode Hoed was er een
paneldiscussie met Anne Marie Penn-te Strake (toen nog Procureur Generaal bij het OM, thans
burgemeester van Maastricht), Jeroen Recourt (lid van de tweede kamer voor de PvdA), Klaartje
Freeke (advocaat), John Blad (hoofddocent strafrechtswetenschappen aan de Erasmus universiteit)
en Wiel Erens (bemiddelaar van het OM regio Limburg). John Blad en Wiel Erens ontvingen uit
handen van Alex Brenninkmeijer de prijs voor hun jarenlange inspanningen om het herstelgericht
werken in de theorie en praktijk in Nederland beter op de kaart te zetten.
Huis van Herstel
In 2015 mocht RJN in opdracht van een private partij initiatief nemen voor het bouwen van een
virtueel Huis van Herstel. De uitdaging die we aangingen was om met meer dan twintig aanbieders,
vragers en anderszins professioneel betrokkenen een netwerk te bouwen waarin vraag en aanbod
van herstelgericht werken rond detentie logisch wordt samengebracht en geordend. In vijf plenaire
bijeenkomsten werd gewerkt aan het uitwisselen van kennis en informatie en het sterker maken van
de onderlinge verbanden. Het einddocument waarin alle vraag en aanbod staat opgesomd komt
begin 2016 beschikbaar. Inmiddels wordt buiten de orde van opdracht van dit project in een drietal
werkgroepen verder gewerkt aan gezamenlijke doelstellingen.
Als ik je zie dan groet ik je
In samenwerking met Viewpoint productions BV heeft RJN, gesteund vanuit verschillende fondsen,
maar vooral met medewerking van het fonds van de Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving,
gewerkt aan het ontwikkelen van trainingsmateriaal met als basis de documentairefilm ‘als ik je zie,

dan groet ik je’ van filmmaakster Julia Roeselers. Zij onderzoekt in de film, naar aanleiding van een
overval waar ze zelf het slachtoffer van was, hoe om te gaan met jeugdige delinquenten, hun
slachtoffers en omgeving. De film zal ingezet worden op voorlichtingsbijeenkomsten voor
slachtoffers en daders en bij de training van diverse professionele doelgroepen. Daarnaast omvat het
project een door RJN te ontwikkelen lespakket, trainingen voor strafrechtelijke poortwachters
(politie, officieren van justitie en strafrechtsadvocaten) en train de trainer modules voor
slachtofferhulp en ervaringsdeskundigen.
Herstelacademie
Op verschillende vlakken en voor uiteenlopen doelgroepen heeft RJN bijgedragen aan het vergroten
van het bewustzijn over de mogelijkheden die het herstelgericht werken biedt in de praktijk van
diverse professionals in de strafrechtelijke en bestuurlijke keten. Voor de Dienst Justitiële
Inrichtingen mocht RJN zes masterclasses voor Casemanagers verzorgen, twee masterclasses voor
behanelcoördinatoren in de JJI’s, één masterclass voor PIW’ers, twee masterclass voor het
middenkader en de directie van een van de regio’s en één masterclass voor een gemende groep die
bestond uit PIW’ers en leidinggevenden van een inrichting. Daarnaast heeft RJN voor DJI bijgedragen
aan acht expertmeetings voor de voorzitters van het Multidisciplinair overleg (MDO) en aan zeven
cursussen Slachtoffergericht werken voor met name casemanagers in diverse regio’s. Ook is een
bijdrage geleverd aan een training voor burgermeesters, een training voor coördinatoren nazorg Exgedetineerden en aan een training actualiteiten in het strafrecht voor advocaten. Met de SSR, het
studiecentrum voor de rechtspraak en het Openbaar Ministerie, worden voorbereidingen getroffen
om een training te ontwikkelen voor Officieren van Justitie. Het project rond de documentaire
overlapt deze activiteiten gedeeltelijk.
Netwerk
Het netwerk van RJN is sterk en breidt zich nog steeds uit. Het aantal leden van het LinkedIn-forum is
van 537 gegroeid naar 570. Er werd deelgenomen aan diverse overleggen met partners en
professionals in de Justitieketen en RJN mocht een bijdrage leveren aan de totstandkoming van het
evaluatierapport van Intervict over de pilot mediation naast strafzaken. Ook heeft RJN een groot
aantal netwerkpartners ontvangen bij de voorvertoningen van de documentaire “Als ik je zie dan
groet ik je”. Ook internationaal timmert RJN aan de weg. Zo was RJN uitgenodigd als spreker op de
expertmeeting van het Criminal Justice Platform Europe in Barcelona rondom de Europese
Slachtoffer Richtlijn en zijn workshops verzorgd op het congres van de Confederation for European
Probation (CEP) in Praag en de World Conference van het International Institute for Restorative
Practices (IIRP) in Bethlehem Pennsylvania. Tevens was RJN vertegenwoordigd op het slotcongres
van het Europese project “Building Bridges” als Associate Partner van Gevangenenzorg Nederland. Er
werd dit jaar tweemaal een nieuwsbrief uitgebracht . Tenslotte heeft RJN diverse lezingen en
voordrachten verzorgd voor verschillende beroepsgroepen binnen de strafrechtsketen.

