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Herstelacademie	  
Met	  ingang	  van	  1	  januari	  2015	  worden	  alle	  trainingsactiviteiten	  van	  RJN	  
aangeboden	  onder	  de	  noemer	  “training	  van	  de	  herstelacademie”.	  
Daarmee	  is	  de	  Herstelacademie	  feitelijk	  opgericht	  als	  nieuwe	  entiteit	  
binnen	  RJN.	  Voor	  de	  Herstelacademie	  wordt	  een	  CRKBO	  registratie	  
aangevraagd	  zodat	  afnemers	  het	  cursusaanbod	  BTW-‐vrij	  kunnen	  afnemen.	  
	  	  
De	  trainingen	  die	  in	  2014	  bij	  DJI	  werden	  gegeven	  krijgen	  zeer	  waarschijnlijk	  
een	  vervolg.	  Bij	  de	  politie,	  openbaar	  ministerie,	  advocatuur,	  openbaar	  
bestuur	  en	  de	  reclassering	  zal	  aktief	  geacquireerd	  worden.	  
	  	  
De	  E-‐training	  die	  tweemaal	  bij	  wijze	  van	  proef	  als	  open	  training	  is	  
gehouden	  zal	  verder	  worden	  ontwikkeld	  en	  opnieuw	  worden	  aangeboden	  
als	  open	  training.	  
	  	  
Bestendigen	  en	  uitbouwen	  expertisecentrum	  en	  netwerk	  
Vanaf	  1	  februari	  2015	  is	  de	  nieuwe	  RJN	  website	  operationeel	  met	  daarin	  de	  
verwijzing	  naar	  alle	  voorhanden	  relevante	  wetenschappelijke	  literatuur	  en	  
achtergronden.	  
	  	  
Op	  21	  april	  2015	  zal	  een	  symposium	  worden	  georganiseerd	  waar	  ook	  de	  
Bianchi-‐herstel-‐prijs	  zal	  worden	  uitgereikt.	  
	  	  
In	  de	  loop	  van	  2015	  zal	  worden	  gebouwd	  aan	  een	  “Huis	  van	  Herstel”	  
waarin	  alle	  relevante	  netwerkpartners	  en	  vakgenoten	  medebewoners	  
worden.	  
	  	  
Verder	  wordt	  mogelijk	  geparticipeerd	  in	  het	  EU	  project	  “Balancing	  the	  
Approach”,	  waarin	  RJN	  samen	  met	  het	  Verweij-‐Jonker	  instituut	  dan	  de	  
Nederlandse	  partner	  vormen	  samen	  met	  o.a.	  Spanje,	  dat	  de	  leiding	  heeft.	  
	  	  
RJN	  zal	  in	  overleg	  met	  het	  ministerie	  van	  V&J	  de	  mogelijkheid	  uitwerken	  
een	  bijdrage	  te	  leveren	  aan	  het	  opstellen	  van	  het	  beleidskader	  mediation	  
in	  strafzaken,	  naar	  aanleiding	  van	  de	  resultaten	  van	  de	  recente	  pilot	  
mediation	  in	  strafzaken.	  
	  	  
RJN	  werkt	  aan	  een	  publicatie	  gericht	  op	  de	  poortwachters	  naar	  
herstelrechtelijke	  voorzieningen	  


