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In het nieuws

International Restorative Justice week komt eraan!

Van 17-24 november is het weer International Restorative Justice Week.
In Europa worden diverse activiteiten georganiseerd. Het European Forum for Restorative
Justice lanceert tijdens RJ week het boekje Environmental Justice: Restoring the Future, dat
breed verspreid zal worden. Vanaf 24 november is het te downloaden op www.euforumrj.org.
Naast bijdragen van onder meer John Braithwaite, Brunilda Pali en Belinda Hopkins is ook het
artikel Green Criminology and Restorative Justice: natural allies? te vinden van Anneke van
Hoek en Femke Wijdekop. En een interview van Femke met Dominic Barter, de ontwikkelaar
van Restorative Circles, die vertelt over zijn betrokkenheid bij de nasleep van de milieuramp
rond de Mariana dam in Brazilië.

Restorative Justice Nederland en de Restorative Justice Academy zijn druk met trainingen en
presentaties deze week en organiseren op vrijdag 22 november van 16- 18u een
Restorative Justice café bij tapasbar Duende op de Lindengracht 62 in Amsterdam. Een
ieder is van harte welkom! Een moment om bij te praten en samen te toasten op International
RJ week.
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Avond van het herstelrecht
Op woensdag 18 december is de uitreiking
van de Bianchi herstelrechtprijzen voor
wetenschap en praktijk tijdens de avond van
het herstelrecht, georganiseerd door de
Bianchi Herstelrecht Stichting. De prijzen
worden uitgereikt door de voorzitter Jeroen
Recourt. Judith Uitermark en Gert Jan
Slump verzorgen een inleiding en Charles
Groenhuizen en Simon Vuyk houden
interviews met ervaringsdeskundigen.
Welkom, wel opgeven via de site
www.bianchiherstelrechtstichting.nl, want
het aantal plaatsen is beperkt.

In Memoriam
Ginus Geersing, de penningmeester van het
bestuur van Restorative Justice Nederland,
is op 3 november onverwachts overleden.
Ginus (1945) was een zeer betrokken
bestuurder van onze stichting en een warm
mens. Hij combineerde idealisme met een
praktische, stimulerende en deskundige
aanpak. Voor ons werk is hij van grote
betekenis geweest. Wij zullen hem erg
missen. Wij wensen zijn dierbaren veel
sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Mijlpalen
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Crystal Justice Award 2019 nominatie
Hoe bijzonder: de Crystal Justice Award
nominatie van Mediation in Strafzaken in
Oslo op vrijdag 25 oktober 2019! Slovenië
won, maar Nederland kreeg zeer lovende
woorden en een speciale vermelding.
Landelijk coördinator Judith Uitermark
nam de Special Mention Award in
ontvangst. Enkele woorden van de jury van
de Raad van Europa bij monde van
Bartolomeo Cappellina:
… “It is especially innovative because it integrates mediation not only as part of the legal
procedure, but as well as a factor to be included both by the prosecutor office and the judge in
their considerations over criminal cases. As jury, we particularly appreciated the contribution
that this project provides towards a higher recognition of the place of the victim in criminal
procedure. It does so in a framework that is not mandatory, adapting to the needs of the
victim which could or could not be in demand of processing the victimization events through
mediation with the accused. On the other side, we consider this project as equally valuable
and innovative concerning the place of the accused in the process.”
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Afscheidssymposium Ivo Aertsen
Op maandag 21 oktober nam Ivo Aertsen, hoogleraar Criminologie en Herstelrecht aan de KU
Leuven, afscheid met een internationaal symposium waarin zijn werk, maar vooral ook de
ontwikkelingen en de challenges where Restorative Justice in dark times voor staat werden
besproken. Vanzelfsprekend was het ook een lofzang op de man die in Europa en daarbuiten
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herstelrecht in de praktijk heeft weten te bevorderen door zijn colleges, trainingen, boeken en
artikelen en zijn inzet voor het European Forum for Restorative Justice. Videoboodschappen en
een Liber Amicorum werden hem aangeboden. Het boek kan besteld worden bij uitgeverij
Boom.

Nieuw project Restorative Justice Nederland

RESCALED project van start
De beweging RESCALED, die zich bezighoudt met kleinschalige detentie, is een initiatief van de
Belgische gevangenisdirecteur Hans Claus. Volgens hem moet er een geheel nieuwe vorm van
detentie mét nieuwe gebouwen worden doorgedacht voor de gevangenis van de toekomst. Door
gevangenissen te vervangen door kleinschalige detentiehuizen, zal de re-integratie van
gevangenen aanzienlijk worden verbeterd. Gevangenen blijven dan onderdeel van en verbonden
met de gemeenschap. RJN is partner in dit project en heeft een nieuwe collega die zich de
komende drie jaar bezig zal houden met het nader vormgeven van dit soort huizen en een
samenwerkingsverband op dit gebied. Haar naam is Veronique Achoui.
Even voorstellen
Veronique Achoui is sociaal psycholoog en houdt zich al bijna tien jaar bezig met hervorming
van het gevangeniswezen voor verschillende organisaties zoals het Nederlands Helsinki Comité,
CHAINS en European Prison Education Association Netherlands. Vanaf nu zal ze zich richten
op het stimuleren van kleinschalige detentie.
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Op vrijdag 6 december organiseren we in dit kader met CHAINS een interactieve herfstborrel
bij Eye in Amsterdam van 14-17u. We hebben het over nieuwe initiatieven en de vraag: hoe
zorgen we er samen voor dat het uitgangspunt ‘detentie vanaf dag 1 in het teken van reintegratie’ uit de visie van minister Dekker realiteit wordt?

Activiteiten
Op 29 oktober namen collega’s van Restorative Justice Nederland en de Restorative Justice
Academy deel aan de werksessie van het Ministerie van Justitie & Veiligheid over het
beleidskader herstelgericht werken in Den Haag. Samen met anderen uit het veld konden we
meepraten over de huidige kaders en praktijk van Mediation in Strafzaken, herstelbemiddeling
en andere herstelrechtvoorzieningen. Het Voorstel van Wet strekkende tot de invoering van
herstelrechtvoorzieningen in het Wetboek van Strafvordering (het groene boekje) waar we sinds
2016 samen met de Universiteit Maastricht en 200 meedenkers aan hebben gewerkt biedt
heldere aanknopingspunten voor beleid en wet- en regelgeving. Kern van ons voorstel is dat de
positie van slachtoffers en verdachten verder versterkt wordt en er een recht op toegang tot
herstelrecht komt; dat betrokkenen het recht hebben te doen onderzoeken of mediation in
strafzaken mogelijk is. Kwaliteitseisen hebben extra aandacht. Verder wordt de aansluiting van
de uitkomst van een mediation en de strafvordering van het OM en de uitspraak van de rechter
verbeterd. Een voorstel tot een zogenaamd ‘rechterlijk pardon’ in geval van een geslaagde
mediation is inmiddels in de nieuwe Innovatiewet Strafvordering opgenomen. Eind van het
jaar zal het beleidskader van het Ministerie van J&V gepresenteerd worden en zal aansluitend
worden bezien welke aanpassingen in wet- en regelgeving aanvullend nodig zijn.
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Restorative Justice Academy

Sinds 22 maart 2019 is de Restorative Justice Academy (RJA) een feit. De opening vond plaats
in de Kas van de Diakonie in Amsterdam en het lint werd doorgeknipt door Rob van Pageé, RJN
bestuurslid en herstelrechtcollega van het eerste uur. Naast de openingswoorden van de
oprichters waren er inspirerende pitches van opleiders uit het justitieveld. De Restorative
Justice Academy is de trainingspoot van RJN. Hier zetten wij onze kennis en expertise in
samenwerking met universiteiten, hogescholen en professionals uit de praktijk om in
opleidingen en trainingen. Deze worden verzorgd door een vaste kern van trainers. Daarbij
werken we samen met andere ervaren trainers op het terrein van herstelrecht en herstelgericht
werken. Het opleidingsaanbod inclusief een nieuw ontwikkelde leergang is hier te vinden.
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Inspiratie PI Vught
Tijdens de themaweken Herstelgerichte
detentie van de PI Vught gaven Gert Jan
Slump en Annemieke Wolthuis vier goed
bezochte en interactieve inspiratiesessies
voor personeel. Jongleren met de
hersteldriehoek, werken met de vier lagen
van herstel en de eigen rol van personeel
daarin. Daarnaast andere mooie bijdragen
zoals de theatervoorstelling
Gevangenismonologen deel 2, een lunch met
ervaringsdeskundige Wim Kieft, moreel
beraad, nadenken over een gevangenis op
een eiland naar Noors voorbeeld en een
herstelmarkt. Wij raakten geïnspireerd door
de betrokkenheid van de deelnemers.
Medewerkers die zich hard maken voor een
goede terugkeer met echte aandacht voor de
ingeslotenen.

EFRJ Congres 2020
Verlang je ook zo naar de zomer? Zon, zee, eiland? Ga in juni met ons mee naar Sardinië voor
het 11e EFRJ congres: JUSTICE BEYOND BORDERS, Restorative connections
through space and language
http://www.euforumrj.org/events/efrj-conference-sassari-2020/
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