
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2019Jaarverslag 2019Jaarverslag 2019Jaarverslag 2019    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Amsterdam, 22 april 2020 

 



1.1.1.1.    AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    

 

Stichting Restorative Justice Nederland is in november 2010 opgericht met als doel: 

• het vormen van een centrum voor expertise en innovatie rond Restorative Justice door 

praktijkkennis, wetenschappelijke theorieën, publicaties, modellen en methodieken te 

verzamelen en te ontsluiten; 

• het vergroten van het draagvlak voor Restorative Justice en het bevorderen van informatie-

uitwisseling en voortdurende discussie door passende communicatie- en netwerk-activiteiten; 

• het samenbrengen en verbinden van geïnteresseerde personen, publiek en relevante 

instanties op het gebied van beleid, wetenschap en praktijk rond Restorative Justice; 

• het verder ontwikkelen, verbeteren en innoveren van de herstelrechtelijke theorie en praktijk 

door onder meer het doen en bevorderen van onderzoek, het geven van advies- en training, 

en het (mede) organiseren van seminars; 

• het stimuleren dat binnen relevante maatschappelijke sectoren gebruik gemaakt wordt van 

diverse (bestaande en nieuwe) vormen van Restorative Justice. 

In 2019 is een begin gemaakt met de volgende fase in de ontwikkeling. De eerste fase (2010 – 2016) 

kenmerkte zich door een pioniersgeest en het opbouwen van naam en invloed van de organisatie en 

de werkzaamheden. De tweede fase (2016-2019) kenmerkte zich door continuering en verankering 

van werk en goede naam. In de derde fase (2019-2022)  wordt de organisatie verder versterkt.  

Voorts zal naast het continueren van de projecten en activiteiten die we van aanvang af deden 

(kennisdelen, netwerkontwikkeling, beleids- en kennisontwikkeling, onderzoek, advies en training) een 

aantal ambitieuze projecten worden aangepakt  die Restorative Justice in een breder kader plaatsen.  I 

In 2019 is de Restorative Justice Academy opgericht, waarin we onze trainings- en onderwijs-

activiteiten bundelen. 

In hetzelfde jaar is  door Restorative Justice de bijzondere leerstoel herstelrecht ingesteld, die vanaf 15 

december 2019 wordt bekleed door Jacques Claessen aan de Maastricht University. 

 

2.2.2.2.    BestuurBestuurBestuurBestuur    

 

In november 2019 werden wij overvallen door het bericht van het plotselinge overlijden van onze 

penningmeester Ginus Geersing. Hij heeft zich jaren ingezet voor onze Stichting als penningmeester, 

maar ook als bevlogen meedenker. Zo was hij voorzitter van de Bianchi Herstelrecht Stichting,  die 

onder meer tweejaarlijks de Bianchi herstelrechtprijzen toekent. 

In 2019 heeft Katinka Lünnemann om persoonlijke redenen haar werkzaamheden als secretaris 

beëindigd.  

In 2019 werd ons bestuur versterkt met vier bestuursleden die alle op persoonlijke titel zitting hebben. 

Dat zijn Nienke Feenstra (die al verbonden was aan de stichting als adviseur voor organisatorische 

aangelegenheden), Elly Westerbeek (College van Procureurs-Generaal), Antony Pemberton (NSCR 

(VU), Katholieke Universiteit Leuven en Tilburg University) en Suzanne Verberk (Raad voor de 

Rechtspraak). 

 



Het bestuur bestaat per 31-12-2019 uit: 

Em prof. mr. Theo de Roos         voorzitter 

Rob van Pagee                               penningmeester 

Nienke Feenstra                     secretaris 

Mr. Elly Westerbeek                     bestuurslid 

Prof.dr. Antony Pemberton         bestuurslid 

Dr. Suzan Verberk                         bestuurslid 

Er is sinds de oprichting ook een Comité van aanbeveling  gevormd dat in 2019 tweemaal  

geïnformeerd is over (en uitgenodigd voor) activiteiten van RJN/RJA. De leden van het comité zijn per 

31 december 2019: 

Mr. Maria Leijten 

Prof. dr. Hans Boutellier 

Mr. Ludo Goossens 

Mr. Han Bartels 

Em. Prof. Mr. Jaap Doek 

Hank Heijn-Engel 

Mirjam Salet 

Vanwege haar functie als burgemeester van Maastricht heeft Annemarie Penn-te Strake haar rol in het 

Comite van aanbeveling neergelegd. We zijn ons aan het bezinnen hoe we de rol van het comité in de 

toekomst kunnen versterken. De benaming ‘Raad van Advies’ komt waarschijnlijk meer in aanmerking. 

 

3333. De uitvoering van projecten (opdrachtnemers). . De uitvoering van projecten (opdrachtnemers). . De uitvoering van projecten (opdrachtnemers). . De uitvoering van projecten (opdrachtnemers).     

 

De vaste uitvoerende kern van RJN bestaat per 31 december 2019 uit vier projectmanagers en een 

projectsecretariaat. Een van de projectmanagers is landelijk coördinator van RESCALED, een driejarig 

project rond kleinschalige detentie.  

De projectmanagers en secretariaatmedewerker zijn niet in dienst van RJN maar verrichten op projectbasis 

werkzaamheden voor de stichting. Ook de acquisitie van projecten en interne activiteiten zoals 

nieuwsbrief, website en andere zaken worden door hen in samenwerking met het secretariaat en 

bestuursleden verzorgd.  

 

Deze vaste kern bestaat uit de volgende personen: 

 

Drs. Anneke van Hoek                  criminoloog 

Mr.dr. Annemieke Wolthuis        jurist en mediator 

Drs. Gert Jan Slump                      criminoloog 

Veronique Aïcha Achaoui sociaal psychologe 

Mariel Floor                                   projectsecretariaat 

 

De vaste groep trainers die werkzaamheden verrichten in het kader van de in maart 2019 opgerichte 

Restorative Justice Academy bestaat uit zeven mensen: 

 

Drs. Anneke van Hoek                  criminoloog 

Mr. dr. Annemieke Wolthuis       jurist en jeugdrechtmediator 



Mr. Antonietta Pinkster               advocaat en mediator in strafzaken 

Drs. Gert Jan Slump                      criminoloog 

Prof. mr. Jacques Claessen jurist en bijzonder hoogleraar herstelrecht  

RJN leerstoel, Universiteit Maastricht 

Mr. Kim Roelofs    jurist en mediator in strafzaken 

Makiri Mual   antropoloog en mediator in strafzaken 

 

Daarnaast maakt de RJA gebruik van de diensten van een aantal freelance trainers en onderzoekers. 

 

4.4.4.4.    RJN en RJARJN en RJARJN en RJARJN en RJA    

 

Op 19 maart 2019 hebben wij in een feestelijke bijeenkomst in de Corvershof in Amsterdam (alwaar 

ons kantoor gevestigd is dat wij delen met de Stichting Jongerenrechtbanken Nederland) de 

Restorative Justice Academy opgericht. Wij deden dat in de vorm van korte bijdragen van zes 

vertegenwoordigers van opleidingen voor politie, rechtspraak, gevangeniswezen, reclassering, 

slachtofferhulp en van ervaringsdeskundigen. De RJA beijvert zich om naast het aanbieden van 

eendaagse trainingen en workshops ook meerdaagse opleidingen te ontwikkelen in samenwerking 

met de initiële opleidingen van strafrechtelijke ketenpartners. 

Daarbij starten we niet vanaf een nulpunt maar bouwen voort op de jarenlange ervaring die binnen 

RJN is opgebouwd met het ontwikkelen en verbeteren van trainingsaanbod (masterclasses en op maat 

trainingen aan o.a. gevangenispersoneel, mediators, rechters, officieren van justitie en advocaten, en  

gastlessen aan universiteiten, hogescholen en  andere opleidingen) en met de expertise en ervaring 

van de trainers/professionals die samen ons trainersteam vormen. 

RJN is sinds de aanvang in 2010 gericht op het ontwikkelen van projecten en het verrichten van 

advieswerk en onderzoek om visie, beleid en werkwijzen rond herstelrecht en herstelgericht werken  

te versterken. Deze projecten hebben altijd een stevige basis gevormd voor de trainingen die door RJN 

al sinds 8 jaar werden verzorgd. Die wederzijdse bevruchting is ook in 2019 doorgezet  door de eerder 

vermelde instelling  van een RJN leerstoel herstelrecht. Daarmee krijgen RJN en RJA ook een 

academische basis. Per 15 december 2019 is  deze RJN-leerstoel, gevestigd aan de Universiteit 

Maastricht, voor de komende vijf jaar ingevuld en bekleed door Jacques Claessen.  

    

5.5.5.5.    OrganisatieontwikkelingOrganisatieontwikkelingOrganisatieontwikkelingOrganisatieontwikkeling    

 

Met het verwerven van grotere meerjarige projecten in 2019 dient zich ook de noodzaak aan tot 

verdere organisatorische versterking en ontwikkeling.  

De Stichting blijft kiezen voor het op maat inhuren van personeel en heeft geen mensen in (vaste of 

tijdelijke) dienst. Wel is voor het eerst een aantal overeenkomsten tot opdracht voor langere tijd 

afgesloten omdat bestendigheid en continuïteit belangrijker worden. 

Medio 2019 zijn door het bestuur om redenen van organisatorische versterking en ontwikkeling voor 

de periode 2020-2021 vier strategische sessies met RJN-projectmanagers en RJA-trainers gepland. In 

een voorbereidende heidag in september 2019 is daarop een voorschot genomen. 

Om de organisatie ook verder uit te kunnen bouwen is in 2019 besloten dat: 

• voor de periode van 1 februari 2020 – 1 februari 2023 het projectsecretariaat versterkt wordt 

(8 uur per week); 



• voor de periode van 1 februari 2020 – 1 juli 2021 iemand wordt ingehuurd als officemanager 

om de bedrijfsadministratieve kant,  bedrijfsprocessen en digitale infrastructuur, verder te 

professionaliseren; 

• bestuur en projectmanagement zich verder buigen over de inrichting van de aansturing van de 

stichting (governance). 

  

6. 6. 6. 6.     Projecten en initiatievenProjecten en initiatievenProjecten en initiatievenProjecten en initiatieven    

 

Hieronder geven wij een overzicht van de lopende advies-, onderzoeks, en overige projecten in 2019. 

Een overzicht van trainingen en opleidingen geven wij in hoofdstuk 7. 

• Wetgevingsproject ‘Lobby en Landing’: dit project is het derde achtereenvolgende project 

rond de realisatie en implementatie van de proeve van wetgeving inzake 

herstelrechtvoorzieningen in het Wetboek van Strafvordering (het ‘groene boekje’). 

• Changing Justice Gears. In 2019 is voorwerk verricht voor een driejarig project (2020 – 2023) 

waarin samen met de rechterlijke macht en andere partners gewerkt zal worden om 

procedureel (met betrekking tot strafzittingen, strafmotivering en (motivering) OM afdoening) 

en distributief (met betrekking tot het soort interventies) aan de slag te gaan met meerdere 

strafdoelen. Dat betekent dat naast preventie en retributie ook actief vanuit de 

straf/sanctiedoelen rehabilitatie en herstel gewerkt wordt. De rechterlijke macht is naast 

poortwachter (verwijzer naar mediation in strafzaken) zelf ook leverancier van herstelrechte-

lijke processen en uitkomsten. 

• RESCALED: 3-jarig project met als inzet het op gang brengen van een internationale beweging 

rond kleinschalige vormen van detentie die in de gemeenschap zijn ingebed. We werken aan 

een internationaal en nationaal wetenschappelijk en maatschappelijk netwerk in vijf 

verschillende landen (Nederland, België, Frankrijk, Portugal, Noorwegen). RJN is penvoerder 

van een Nederlands netwerk en mede initiatiefnemer van RESCALED. 

• PI Almelo: evaluatie van het nieuwe Centrum voor Herstel- en Reintegratie in de PI Almelo 

door middel van interviews, vragenlijsten en documentstudie. 

• PI Almelo: wij begeleiden de PI Almelo bij sessies rond de realisatie van een Huis van Herstel, 

een detentievoorziening voor een groep van 29 Twentse gedetineerden. Het gaat om een 

groep die geen huis heeft en daarnaast (verslavings- of psychische-) zorg nodig hebben. 

Tijdens de laatste fase van hun gevangenschap trekken zij samen met de reclassering en 

maatschappelijke organisaties op om zo te voorkomen dat zij na hun vrijlating in een gat 

vallen en aankloppen bij de gemeenten. Het Huis van Herstel is een vorm van kleinschalige 

detentie. 

• Restorative Justice and Environmental Harm. Samen met Earth Restorative Justice wordt 

gewerkt aan een innovatieve benadering en aanpak van conflicten in de sfeer van 

milieucriminaliteit. Verschillende andere organisaties zullen worden betrokken. 

• Politie eenheid Amsterdam: ‘Klant is Koning’. Dit is een vervolg op het project ‘Wachttijd is 

Hersteltijd’ waarbij de inzet van herstelrechtvoorzieningen, waaronder mediation in 

strafzaken, en het conflictoplossend vermogen van de politie zelf, wordt vergroot. Het project 

richt zich op tijdige herstelgerichte maatwerkoplossingen voor betrokken partijen in een vroeg 

stadium van het strafrecht. 

• NWO onderzoeksproject ‘Ultimate remedium or optimum remedium? Towards resilient forms 

of restorative dispute resolution in local community safety’, in samenwerking met de Faculteit 

Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam 



• NWO onderzoeksproject 'The rights of nature: Environmental Justice Labs Empowering Socio-

culture commons'. UvA (prof. Barbara Hoogendoorn, directeur CEDLA) is lead partner. Dit 5-

jarige project is in de eerste ronde voorlopig goedgekeurd, april 2020 volgt definitieve 

beslissing.  

• Restorative Justice in conflicten binnen organisaties. Het betreft een verkenning hoe 

herstelgerichte processen en een herstelgerichte aanpak inzetbaar gemaakt kunnen worden 

bij het regelen van ‘interne conflicten’.  

• Twinning project ‘Herstelrecht in Suriname en Nederland’ in samenwerking met Universiteit 

Maastricht en Stichting MENS en Surinaamse partners, en met subsidie van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken. In een uitwisselingsprogramma tussen Suriname en Nederland staan de 

praktijken van mediation in strafzaken en oorspronkelijke, inheemse geschillenbeslechting 

centraal. Via de uitwisseling wordt beoogd een bijdrage te leveren aan een herstelgericht 

strafrechtssysteem en een herstelgerichte samenleving. 

• Internationaal uitwisselingsproject Erasmus+ ‘Together for systemic change in criminal 

justice’. Deze internationale uitwisseling richt zich op innovaties met betrekking tot 

rehabilitatie en re-integratie van gedetineerden. 

• Internationaal project ‘Restorative Justice Strategies for Change’. RJN is samen met de 

Universiteit Maynooth en het European Forum for Restorative Justice initiatiefnemer voor dit 

internationale uitwisselingsprogramma dat vier jaar loopt. Er zijn 10 deelnemende landen. Per 

land wordt twee keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd en er is een jaarlijks 

internationaal strategisch beraad 

• i-RESTORE betreft een Europees project dat wordt gecoördineerd door Terre des Hommes 

over herstelrecht en jeugdige slachtoffers. Het project richt zich vooral op de praktijk in  

Albanië, Griekenland en Roemenië. Er staat een studiebezoek aan Nederland op het 

programma. RJN is partner om de methodologie en het instrumentarium voor onderzoek en 

training mee te ontwikkelen. 

• FOCUS is ook een Europees project dat wordt gecoördineerd door Terre des Hommes. Doel is 

het ontwikkelen van instrumenten om de assessment voor jeugdige slachtoffers richting 

strafrecht en herstelrecht praktisch vorm en inhoud te geven. 

 

7.7.7.7.    Trainingen en opleidingenTrainingen en opleidingenTrainingen en opleidingenTrainingen en opleidingen    (Restorative Justice Academy)(Restorative Justice Academy)(Restorative Justice Academy)(Restorative Justice Academy)    

 

In 2019 zijn de volgende trainingen en opleidingen verzorgd: 

• Tweedaagse opleiding ‘herstelrecht en mediation in strafzaken’ in het kader van het project 

‘Klant is Koning’ voor wijkagenten en medewerkers intake en service politie Uithoorn en 

Aalsmeer 

• Workshop ‘herstelrecht en mediation in strafzaken’ voor scholingsmedewerkers van de politie 

eenheid Utrecht 

• Masterclass herstelrecht voor buurtbemiddelaars in Utrecht 

• Ontwikkeling van een nieuwe ontwikkeling driedaagse opleiding herstelgericht en 

slachtofferbewust werken voor ambassadeurs binnen de penitentiaire inrichtingen in 

samenwerking met het Opleidingsinstituut DJI. Deze opleiding gaat in 2020 aangeboden 

worden 

• Twee masterclasses herstelgericht en slachtofferbewust werken PI Grave 

• Masterclass voor ambassadeurs herstelgericht en slachtofferbewust werken PI Middelburg 



• Vier inspiratiesessies herstelrecht tijdens de themaweken herstelgericht en slachtofferbewust 

werken PI Vught 

• Masterclass ‘Mensbeelden, strafrecht en herstelrecht’ voor geestelijk verzorgers DGV/DJI in 

samenwerking met de Universiteit Maastricht 

• Training mediation in strafzaken voor advocatuur i.s.m. Nolet Advocaten 

• Twee workshops ‘De vaststellingsovereenkomst in mediation in strafzaken’ 

• Twee workshop Herstelrecht op het politiesymposium “Van binnen naar buiten” voor 

projectleiders slachtoffergericht werken bij de politie 

• Verzorgen dagdeel actualiteiten herstelrecht en herstelgericht werken aan de SBO opleiding 

‘Coordinator nazorg ex-gedetineerden’ 

 

Overige activiteiten bestaande uit lezingen, bijdragen aan scholing en deskundigheidsbevordering: 

• Begeleiding van 5 studenten van de Hogeschool Leiden bij het schrijven van scripties over 

herstelrecht en LVB 

• Gastcollege ‘Restorative Justice & Children's Rights and Dutch Developments’ aan de 

Hogeschool Den Haag 

• Gastcollege tijdens de Praktijkdag Herstelrecht voor studenten Nederlands Recht aan de Vrije 

Universiteit in Amsterdam 

• Enkele workshops over herstelrecht op de conferentie van de politie over slachtofferzorg. 

• Gastcollege ‘Herstelrecht in Nederland’ aan 50 Belgische studenten van hogeschool Vives in 

Kortrijk op bezoek in Amsterdam 

• Diverse interviews met studenten in het kader van scripties en onderzoeken 

• Bijdrage aan praktijkdag van de masteropleiding Restorative Justice aan de Vrije Universiteit te 

Amsterdam 

• Lanceringsevent van de Restorative Justice Academy (22 maart 2019) 

• Deelname aan panel bijeenkomst Hogeschool Utrecht over kwaliteitseisen mediators in 

strafzaken 

• Advies over mogelijkheden van herstelrecht bij aangiften van seksuele delichten. 

• Presentatie over Positive Green criminology tijdens een expertmeeting van de internationale 

denktank over Restorative Justice and environmental harm and ecocide in Leuven.  

• Seminar Restorative Justice & Art in Oñati, Baskenland: presentatie over Restorative Justice & 

storytelling, inclusief bijdrage in bundel over dit onderwerp 

• Workshop Restorative Justice & Intimate Partner Violence op Europese conferentie over 

huiselijk geweld in Oslo in samenwerking met het Verwey Jonker Instituut 

• Presentatie over herstelrecht in Nederland voor een groep Albanese experts op studiereis 

• Presentatie op uitnodiging van het Ministerie van Justitie in Tallinn: ‘Restorative Justice & 

Domestic Violence’ met aandacht voor Nederlandse herstelrechtelijke ontwikkelingen  

• Presentatie aan het managementteam van Reclassering Nederland over de proeve van 

wetgeving herstelrechtvoorzieningen in het wetboek van strafvordering en ontwikkelingen 

rond strafrecht en herstelrecht 

• Workshop op het 25 jarig bestaan van de Stichting Achmea Slachtoffers en Samenleving op 

basis van een mix van fragmenten uit de proeve van wetgeving en de documentaire ‘Als ik je 

zie dan groet ik je” van filmmaker Julia Roeselers 

• Presentatie van de proeve van wetgeving op het jaarcongres van het European Forum for 

Restorative Justice in Bilbao, Spanje. 



• Presentatie van Nederlandse ontwikkelingen rond herstelrecht tijdens de eerste tweedaagse 

bijeenkomst van Restorative Justice Strategies for Change in Maynooth, Ierland 

 

 

8. 8. 8. 8.     Nieuwsbrieven enNieuwsbrieven enNieuwsbrieven enNieuwsbrieven en    artikelenartikelenartikelenartikelen    

 

In 2019 zijn twee korte nieuwsbrieven verschenen. 

Verder zijn diverse interviews gegeven en artikelen geschreven. Een aantal sprekende voorbeelden: 

• Wolthuis, A., Claessen, Slump, G.J. & Van Hoek, A., Dutch Developments: Restorative Justice in 

Legislation and Practice, Restorative Justice Journal, 2019, vol. 1 

• Wijdekop, F. & van Hoek, A., Green Criminology and Restorative Justice: natural allies?, in: 

‘Environmental Justice: Restoring the Future. Towards a restorative environmental justice 

praxis’ (European Forum for Restorative Justice, 2019) 

• Wolthuis, A., Lünnemann, K. & Claes, B. (2019), Herstelbemiddeling in huiselijk geweldzaken in 

Nederland en Vlaanderen, Cahiers Politiestudies  

Jaargang 2019-2, nr. 51 p. 209-226.  

• Chapman, T. & Wolthuis, A. (2019), A more humane approach to addressing the harm of 

criminal behaviour, UNICRIS’s online journal F3 – Freedom From Fear. 

• ‘De weerbarstige zoektocht naar herstel’: interview met Gert Jan Slump in jubileumboek SASS 

25 jaar 

 

 

9999....    Vooruitblik 2020 Vooruitblik 2020 Vooruitblik 2020 Vooruitblik 2020 ––––    2022202220222022    

 

2020 wordt een spannend jaar. Op het moment van schrijven van dit jaarverslag is de mondiale 

Coronacrisis losgebroken. Die crisis stelt de mensheid voor een ongekend grote opgave van preventie, 

bestrijding van het virus en daarna heroriëntatie en herstel.  

De activiteiten die zijn ingezet in 2019 zijn gericht op uitbouw en grote ambities. In hoeverre die 

vertraging oplopen valt nu nog niet te overzien. Tegelijk is duidelijk dat de crisis meer dan tevoren de 

mogelijkheid biedt om ‘weg van de vanzelfsprekendheid’ nieuwe wegen in te slaan.  

Voor RJN/RJA is daarbij een aantal zaken leidend. 

I. Herstelrechtelijke innovatie in het strafrecht kan alleen plaatsvinden binnen een solide 

rechtsstatelijke omgeving. Herstelrecht en strafrecht kunnen niet los van elkaar gezien 

worden. 

II. Herstelrechtelijke praktijken buiten het strafrecht, zoals in de civil society, en voor 

respectievelijk na het strafrecht hebben daarnaast ook onze aandacht. 

III. Innovatie van strafrecht en herstelrecht kan alleen samen met direct betrokkenen 

gerealiseerd worden. 

IV. RJN / RJA wil facilitair en ondersteunend zijn aan het werk van uitvoerend professionals en is 

zelf geen aanbieder van herstelrechtvoorzieningen. 

V. Met de meerjarige projecten die de komende jaren uitgevoerd gaan worden zetten we onze 

activiteiten rond herstelrecht expliciet in een brede context van strafrechtshervorming en 

humanisering van het strafrecht. 

VI. Meer dan de voorgaande jaren zal onze oriëntatie daarbij internationaal zijn, mede ingegeven 

door de Europese projecten waarbij uitwisseling een nadrukkelijke rol speelt en de nauwe 



contacten met het European Forum for Restorative Justice (EFRJ). Nederland is voor wat 

betreft herstelrechtelijke ontwikkelingen op internationaal niveau inmiddels mede 

toonaangevend. 

VII. RJN/RJA werkt steeds vaker en nauwer samen met academici, naast beleidsmakers, 

praktijkpartners en ervaringsdeskundigen, vanuit de gedachte dat ontwikkelingen in theorie 

en praktijk beide nodig zijn om tot herstel- en strafrechtelijke innovatie te komen 

VIII. RJN maakt zich in het jubileumjaar (in 2020 bestaan we 10 jaar) klaar voor nog eens 10 jaar 

voortrekkerschap en toonaangevende innovaties op herstelrechtelijk en strafrechtelijk terrein 

in Nederland. Dat doen wij als netwerkorganisatie altijd samen met heel veel anderen.  

 

Wij hopen u in 2020 weer te ontmoeten. 

 

 

10.10.10.10.    Samenwerkingspartners 2019Samenwerkingspartners 2019Samenwerkingspartners 2019Samenwerkingspartners 2019        

 
APAC Portugal 

Advocatuur 

Bianchi Herstelrecht Stichting 

Bonjo 

Boom Juridische Uitgevers 

Buurtbemiddelingsorganisaties 

Confederation of European Probation (CEP)  

Dat is Helder 

Defence for Children 

Dienst Justitiële Inrichtingen 

Dienst Geestelijke Verzorging (DGV) Justitiële Inrichtingen 

Earth Restorative Justice 

Eigen Kracht Centrale 

Eigen Plan 

European Forum for Restorative Justice (EFRJ) 

European Prison Education Association (EPEA) 

European Organisation of Prison and Correctional Services (Europris) 

Exodus Nederland en de aangesloten Exodushuizen 

Family Justice Centers 

Farapej France 

Federatie Nabestaanden Geweldsslachtoffers (FNG) 

Fonds Slachtofferhulp 

Forum Levenslang 

Gevangenenzorg Nederland 

Greenpeace 

Halt 

Herstelconsulenten in de PI's 

HiiL 

Hogescholen van Leiden, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Den Bosch/Breda (Avans) 

Informatiepunt Detentieverloop (IDV) 

International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) 



Justitiële Jeugdinrichtingen 

Kleinschalige Voorziening Amsterdam West 

Maynooth University 

Mediators in Strafzaken 

Mediante BE 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Moderator BE 

Nadine Foundation 

Nederlands Helsinki Comité 

Nolet Advocaten 

Openbaar Ministerie 

Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen 

Parket Generaal 

Penitentiaire Inrichtingen 

Perspectief Herstelbemiddeling 

Politieacademie 

Politie Nederland 

Politie Eenheid Amsterdam 

Politie Eenheid Rotterdam 

Politie Eenheid Utrecht 

Porticus 
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