
 

 
 

 

Jaarverslag RJN 2018 
 

2018 was een mooi jaar voor herstelrecht en de Stichting Restorative Justice Nederland. 

Een aantal activiteiten dat de laatste jaren ondernomen is werd afgesloten en 

voorbereidingen zijn getroffen voor doorontwikkeling van werkzaamheden en organisatie in 

2019. Er is een begin gemaakt met het opzetten van een Restorative Justice Academy, 

waarbij nadere samenwerkingsafspraken zijn uitgewerkt tussen RJN en de beoogde trainers 

/ leden van de Academy (naast de drie kernleden van RJN Gert Jan Slump, Anneke van Hoek, 

Annemieke Wolthuis behoren tot die kerngroep ook Jacques Claessen van de Universiteit 

Maastricht en advocaat/mediator Antonietta Pinkster en mediators Kim Roelofs en Makiri 

Mual).  

Trainingen en opleidingen in gevangenissen beginnen hun vruchten af te werpen: steeds 

meer PI’s werken met het herstelplan en dienen aanvullend verzoeken voor bijscholing in. 

Het voorstel van wet inzake herstelrechtvoorzieningen in het Wetboek van Strafvordering is 

in 2018 in herziene versie aangeboden aan de Tweede Kamer en minister voor 

rechtsbescherming Sander Dekker en heeft in de kamer tot een motie geleid en een 

uitgebreide ronde schriftelijke vragen vanuit de kamer aan de minister. RJN wordt serieus 

genomen in de politiek. 

 

Nieuwe aandachtsvelden in 2018 zijn de toepassing van herstelrecht binnen organisaties, de 

versterking van herstelrecht aan de voorkant bij de intake en aangifte in de politiefase en 

herstelgericht omgaan met milieudelicten. 

 

Bestuur 

Het bestuur is in 2018 gewijzigd. Sasha ter Hoeven verliet het bestuur en Katinka 

Lünnemann kwam in het bestuur als haar opvolger/secretaris. Nienke Feenstra fungeerde 

als extern adviseur voor het bestuur inzake personele en organisatorische zaken. 

 

Externe inhuur 

RJN heeft geen vast personeel in dienst. De externe inhuur van projectmedewerkers bleef in 

2018 ongewijzigd. Ingehuurde projectmedewerkers waren Anneke van Hoek, Gert Jan Slump 

en Annemieke Wolthuis. Afscheid werd genomen van Joost Oude Groen.  

In het kader van het project rond het voorstel van wet is gebruik gemaakt van inhuur van 

Jacques Claessen via de Universiteit Maastricht en John Blad, emeritus universitair 

hoofddocent van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

 

Projecten en initiatieven 

In 2018 is gewerkt aan de volgende projecten: 

1. Verzorgen van masterclasses Dienst Justitiële Inrichtingen 

2. Verzorgen van masterclasses slachtoffer- en herstelgericht werken Dienst Geestelijke 

Verzorging DJI 

3. Bijdragen aan het opstellen van herstelplannen binnen Penitentiaire Inrichtingen 



 

 
4. Verzorgen van trainingen aan diverse doelgroepen waaronder aan rechters, 

mediators, gevangenisdirecteuren en officieren van justitie (Matraproject Helsinki 

Comité) en coordinatoren nazorg ex gedetineerden 

5. Verzorgen van masterclass herstelrecht voor advocatuur (SDU) 

6. Ondersteuning van internationale NGO om herstelrechtelijke aanpak in de 

organisatie in te voeren 

7. Leveren van een bijdrage aan een publicatie van de Augeo foundation over 

herstelrecht en jeugdigen 

8. Bijdragen en deelnemen aan kenniskring herstelrecht van Reclassering Midden 

Nederland 

9. Bijdrage aan de Dag van Herstel in PI Almelo in de vorm van acht workshops voor 240 

gedetineerden 

10. Lobbywerkzaamheden rond de landing van het voorstel van wet inzake 

herstelrechtvoorzieningen in het nieuwe Wetboek van Strafvordering 

11. Het voorstel van wet is in het Engels vertaald en vindt inmiddels zijn weg in 

verschillende landen in Europa als voorbeeldwetgeving om herstelrecht verder te 

verankeren 

12. Ontwikkelen van een meerjarig programma rondom Humanisering van het strafrecht 

13. Initiëren van samenwerking met de Hogeschool Leiden rond afstudeerprojecten LVB 

en herstelrecht 

14. Bijdragen aan de totstandkoming van het eerste Huis van Herstel bij de PI Almelo 

15. Onderzoek bij de PI Almelo naar de verdere ontwikkeling van het Re-

integratiecentrum tot een Centrum voor Herstel en Re-integratie. 

16. Mee initiëren van een internationaal netwerk en internationale beweging rond 

kleinschalige, gedifferentieerde detentie, ingebed in de lokale gemeenschap 

(RESCALED) 

17. Ontwikkelen kennis en projectvoorstellen op het gebied van herstelgericht omgaan 

met milieudelicten  

18. Ontwikkelen EU-aanvraag in samenwerking met lead partner Terre des Hommes 

rondom child victims & restorative justice (i-Restore) 

19. Ontwikkelen projectvoorstel voor methodiekontwikkeling en implementatie 

mediation met netwerk voor jeugdigen in samenwerking met Raad voor de 

Kinderbescherming en DCI in het kader van Koers en Kansen 

20. Ontwikkelen idee onderzoek en pilot mediation in huiselijk geweldzaken bij de politie 

voor Call Politie- en Wetenschap 

 

Nieuwsbrieven en lezingen 

In 2018 is in februari een RJN magazine geproduceerd over ‘Herstelrecht op scholen’ dat een 

oplage had van 600 digitale downloads en eind 2018 is een korte nieuwsflash verschenen 

over de aanstaande lancering van de Restorative Justice Academy in maart 2019. 

 

Er zijn ook dit jaar weer tal van lezingen en workshops gegeven. Hieronder de belangrijkste: 

A. Debatavond Mens en Strafrecht 17 januari in Maastricht 

B. Bijdrage aan expertmeeting J&V over de aanpak van discriminatie en hate crime op 

25 januari in Amsterdam 



 

 
C. College aan een internationale groep Social Work studenten op de Hogeschool 

InHolland op 12 februari in Amsterdam 

D. Lezing voor het Arrondissementaal Platform Jeugdcriminaliteit op 20 februari in 

Groningen 

E. Bijdrage aan een praktijkdag herstelrecht georganiseerd door Katrien Lauwaert, 

bijzonder hoogleraar herstelrecht aan de VU op 30 april in Amsterdam 

F. Bijdrage aan lotgenotendag Federatie Nabestaanden Geweldsslachtoffers op 5 mei in 

Eindhoven 

G. Bijdrage aan een training van de sociale advocatuur over herstelrecht op 29 mei in 

Breukelen 

H. Lezing voor BONJO op 1 juni in Amersfoort 

I. Drie workshops op het tweejaarlijkse congres van het Europees Forum voor 

Herstelrecht van 13-15 juni in Tirana (Albanië) 

J. Lezing op het Musica Sacra Festival over ontwikkelingen rond herstelrecht in 

Nederland op 22 september in Maastricht 

K. Bijdrage aan een symposium van de SP over toegang tot het recht op 5 oktober in 

Amersfoort 

L. Bijdrage aan parktijksessie jeugdstrafrechtketen van het ministerie van J&V op 27 

augustus 2018 

M. Lezing Nederlandse Vereniging voor Jeugdrechtadvocaten op 25 september 2018 in 

Utrecht 

N. Uitwisseling met grote delegatie uit Wit Rusland over herstelrecht bij RJN op 31 

oktober 2018 

  

 

 

Amsterdam, 1 juli 2019 


