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Van 20 t/m 25 november 2016 is het de Internationale week van Herstel. Tijdens deze week vraagt Restorative Justice wereldwijd aandacht voor herstel tussen slachtoffers en
daders. De 3RO grijpen dit evenement graag aan om het slachtofferbewust & herstelgericht werken nog een keer prominent op het menu van de reclasseringswerkers, medewewerkers werkstraffen en werkmeesters te zetten. Door zoveel mogelijk collega’s tijdens deze week te laten proeven van de smaken die deze manier van werken kent, hopen we
weer een stapje dichter bij ons doel te komen: dat collega’s in hun dagelijkse werk met cliënten de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) slachtofferbewust & herstelgericht
werken in hun menu verwerken. Omdat smaken nu eenmaal verschillen en de een liever snel snack neemt en de ander graag uitgebreid de tafel dekt, hebben we een gevarieerde
menukaart gemaakt waarmee je voor jouw collega’s een lekker én interessant menu kunt samenstellen. Maak hieruit een keuze en serveer jouw collega’s iets lekkers waarmee je
meteen zorgt dat zij genoeg noodzakelijke voedingsstoffen ‘slachtofferbewust & herstelgericht werken’ binnen krijgen! (en bereid je liever alles zelf (voor): helemaal goed!). Het
menu wordt tevens van harte aanbevolen door Ruim Baan: doen wat nodig is voor betekenisvol maatwerk.

Appetizers
Aftelnieuwsbericht nr. 1
Doel: collega’s bekend maken met de Week van
Herstel en slachtofferbewust & herstelgericht
werken onder de
aandacht brengen.
Bestellen: bericht wordt geschreven en op 1
november op intranet geplaatst door de
communicatieafdelingen van de 3RO
Jouw investering: lees het bericht en wijs je
collega’s er op.

Starter-nieuwsbericht

Doel: collega’s bekend maken met de Week van Herstel en slachtofferbewust & herstelgericht werken
onder de
aandacht brengen.
Bestellen: bericht wordt geschreven en op intranet
geplaatst door de
communicatieafdelingen van de 3RO
Jouw investering: lees het bericht en wijs je collega’s
er op.

nieuwsbericht

Doel: collega’s bekend maken met de Week van
Herstel en slachtofferbewust & herstelgericht
werken onder de
aandacht brengen.
Bestellen: bericht wordt geschreven en op intranet geplaatst door de
communicatieafdelingen van de 3RO
Jouw investering: lees het bericht en wijs je
collega’s er op.

Aftelnieuwsbericht nr. 2
Doel: collega’s bekend maken met de Week van
Herstel en de activiteiten die er per regio georganiseerd worden
Bestellen: bericht wordt geschreven en op 8
november op intranet geplaatst door de
communicatieafdelingen van de 3RO
Jouw investering: lees het bericht en wijs je
collega’s er op.

Hoofdgerechten
Lunchlezing: John Blad
Thema: Herstelrecht voor daders
Het algemeen belang van herstelgerichte daderbejegening om recidive te voorkomen.
Doel: collega’s meer inzicht geven in het belang
van slachtofferbewust & herstelgericht werken.
Discussie/gesprek.
Duur: ca. 1 uur
Beschikbaar op: maximaal twee keer op di. 22,
wo. 23 of vr. 25 nov.
Boeken: via Ciska de Ridder
C.de.Ridder@svg.reclassering.nl
Jouw investering: regel een zaal, een lunch,
nodig collega’ s uit etc.
Mr Dr. John Blad was in 2000 mede-oprichter
van het Tijdschrift voor Herstelrecht en het
Forum voor Herstelrecht dat later is overgegaan in Restorative Justice Nederland (RJN. Hij
was tot eind 2015 hoofddocent strafrechtswetenschappen met als speciaal aandachtsveld
straftheorieën. Hij heeft vele, ook internationale,
publicaties op zijn naam staan over herstelrecht
met als vaste invalshoek wat dat herstelrecht
idealiter kan betekenen voor de bejegening van
daders (primair en daarmee voor slachtoffers en
maatschappij.

Lunchlezing: Gert Jan Slump
(Restorative Justice NL)
Thema: Herstelgericht en
betekenisvol werken
Wat zijn de grote uitdagingen van herstelgericht
werken voor de komende jaren en wat is de afgelopen jaren bereikt. Slump legt verder de link met
vakman/vrouwschap en de rol van de betekenisvolle
professional. Reclasseringswerkers worden uitgedaagd hun eigen ervaringen te delen en ter discussie te stellen.
Doel: collega’s meer inzicht geven in het belang van
slachtofferbewust & herstelgericht werken. Discussie/gesprek
Duur: ca. 1 uur
Beschikbaar op: ma. 21 t/m vr. 25 nov.
Boeken: via Ciska de Ridder
C.de.Ridder@svg.reclassering.nl
Jouw investering: regel een zaal, een lunch, nodig
collega’ s uit etc.
Gert Jan Slump is criminoloog, heeft brede ervaring,
zowel aan de universiteit als in beleid en praktijk
en heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdig sociaal
ondernemer en vernieuwer. Hij houdt zich bezig
met tal van thema’s op het terrein van strafrecht en
herstelrecht, veiligheid, jeugdzorg, samenlevingsopbouw, participatie en lokaal beleid. Hij is mede oprichter van St. Restorative Justice Nederland (RJN,
het innovatie- en kenniscentrum voor herstelrecht
en herstelgericht werken.

Lunchbijeenkomst: Lous Krechtig
Thema: Herstelgericht werken
(wordt nog nader ingevuld)
Doel: collega’s meer inzicht geven in het belang
van slachtofferbewust & herstelgericht werken.
Discussie/gesprek.
Duur: ca. 1 uur
Beschikbaar op: ma. 21 en woe. 23 november
Boeken: via Ciska de Ridder
C.de.Ridder@svg.reclassering.nl
Jouw investering: regel een zaal, een lunch,
nodig collega’ s uit etc.
Lous Krechtig was tot voor kort onderzoeker bij
het Lectoraat Werken in gedwongen Kader van
de Hogeschool Utrecht. Zij is medeauteur van
de methodische handreiking Slachtofferbewust
Reclasseren. Daarnaast is zij onderzoeker voor
de beweging Ruim Baan.

Alle hoofdgerechten boeken
vóór maandag 1 november!
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Hoofdgerechten (vervolg)
Film: ‘Als ik je zie dan groet ik je’

Duur: ca. 1 uur en 50 minuten (inclusief film)
Beschikbaar op: ma. 21, di. 22 en vrij. 25 nov.
Boeken: via Ciska de Ridder
C.de.Ridder@svg.reclassering.nl

Een documentairefilm van Julia Roeselers en
Viewpoint Productions. Roeselers maakte als
medewerker van een buurtcafé in AmsterdamIJburg een gewapende overval mee. De film
volgt Julia’s gedachten en twijfels in een zoektocht naar beeldvorming over en daadwerkelijke
ervaringen met het strafrecht, jeugdcriminaliteit en herstelrecht. Door de ogen van de
gemeenschap en de moedige, verwarde en soms
komische gedachtenspinsels van Julia, die als
een rode draad door de film dwalen, kijken we
naar een maatschappelijk relevant en belangrijk
onderwerp. Is de tijd rijp voor Strafrecht 2.0?

Tweegesprek
Reynaldo Adames & Karin Höhle

Doel: laten zien hoe herstel kan werken. Aanzet
tot discussie/gesprek
Bestellen: de 3RO hebben een licentieovereenkomst met Viewpoint voor vertoning van de film.
Link: https://vimeo.com/141058295.
Na invullen van het wachtwoord kun je de film
bekijken (Wachtwoord volgt)
Duur film: ca. 55 min

Thema: Persoonlijk herstel
Interactieve workshop met dialoog. Vragen die
aan bod komen zijn: Hoe kom je los van ‘dader’
en ‘slachtoffer’ in jezelf? Hoe deal je (als dader en
slachtoffer) met (mis)daden in je verleden? Is het
mogelijk hier constructief mee om te gaan? En wat
is de impact op je relaties, je partner, kinderen,
familie en vrienden? En wat als dader en slachtoffer
elkaar tegenkomen?

Als aanvulling en verdieping op de documentaire kan Julia Roeselers hierbij zelf aanwezig zijn
om over de film na te praten en te discussiëren
over dit thema.

Doel: collega’s meer inzicht geven in het belang van
slachtofferbewust & herstelgericht werken.Discussie/gesprek.
Duur: ca. 1,5 uur

Jouw investering: regel een zaal, een ineternet
verbinfing, een grote tv of beamer met geluid, nodig
collega’ s uit etc.

Beschikbaar op: op ma. 21 en di. 22. (max. 4 x
afhankelijk van reistijd)
Boeken: via Ciska de Ridder
C.de.Ridder@svg.reclassering.nl
Jouw investering: regel een zaal, nodig collega’ s
uit etc.
Reynaldo besloot op jonge leeftijd het verkeerde
pad te bewandelen. Wandelen werd rennen en
rennen werd uiteindelijk zitten. Na jaren zitten,
besloot Reynaldo weer Adames te zijn. Tegenwoordig is hij veelgevraagd spreker en heeft drie
boeken geschreven over zijn ervaringen met
detentie, slachtoffer-dader gesprekken en zijn
eigen herstel. Karin Höhle werd op haar elfde
misbruikt. Het heeft zo’n 10 jaar geduurd voordat alles op zijn plek viel en zij met zichzelf in het
reine kon komen. Nu heeft zij een eigen praktijk
als trainer/coach en helpt andere slachtoffers om
weer zichzelf te zijn en constructief om te leren
gaan met gevoelens zoals schaamte, schuld,
woede en wrok.

Alle hoofdgerechten boeken
vóór maandag 1 november!

Bijgerechten
Prikkelende Posteractie

ideeën uit de regio

Doorgeefboeken

Doel: collega’s bewust maken van de noodzaak
en de opbrengsten van slachtoferbewust & herstelgericht werken.
Bestellen: onderdeel van een pakket communicatiemidelen dat bij je bezorgd wordt.
Jouw investering: posters ophangen op de reclasseringslocaties locaties in jouw regio

Doel: inspireer jezelf en collega’s met een van de
boeken van ‘herstel’-ervaringsdeskundige Reynaldo
Adames (titels: Eens een Boef, Dader... en De 18
wetten van de Nederlandse bajes)
Bestellen: http://www.adames.nl
Jouw investering: deel een boek uit en vraag of de
gelukkige collega het na het lezen doorgeeft.

‘Oh ja’-vragenkaartjes

Proef de visie

Doel: collega’s motiveren om cliënten (de juiste)
vragen te stellen tijden een gesprek.
Bestellen: onderdeel van een pakket communicatiemidelen dat bij je bezorgd wordt.
Jouw investering: Deel de kaartjes persoonlijk uit
of leg ze op de werkplekken.

Streekgerechten

Doel: collega’s weten dat er een landelijke 3RO-visie
is op slachtofferbewust & herstelgericht werken.
Bestellen: je ontvangt een mail met de visie pdf-formaat en een mail met een banner met link naar de
visie op intranet.
Jouw investering: zend je collega’s het pdf bestand
of mail met de banner.

Tastbaar communicatiemidel
Doel: het thema ligt continue letterlijk op tafel
ligt of hangt aan de muur.
Uitvoering: geregeld vanuit het land, bijv. een
mooie flyer, een sleutelhanger, een muismat etc.
etc. (zie ook bijgerechten, evt. nog een toepasselijk gadget bedenken)

Casussen bespreken

Doel: de samenwerkingsafspraken weer onder
de aandacht te brengen en ook samen brainstormen ‘Hoe kun je in deze casus slachtofferbewust
en herstelgericht werken?’
Bestellen: Janneke de Visser heeft een aantal
casussen uitgeschreven die worden aan de ambassadeurs gemaild.

Ná-gerechten!
Lekker natafelen met een mooi dessert, koffie en bonbons... en alvast plannen maken voor een volgende maaltijd... slachtofferbewust & herstelgericht werken gaat natuurlijk gewoon door in 2017 en sluit ook prima aan bij de beweging Ruim Baan: doen wat nodig is om betekenisvol maatwerk te leveren. Wat kun
én wil jij blijven doen om het gedachtengoed levend te houden en tot een vanzelfsprekend onderdeel van ons vooral dadergerichte ‘menu’ te laten worden? Wil jij je er
hard voor blijven maken. Laat het weten en denk mee.

- Wijzigingen voorbehouden Als er nieuwe activiteiten en ideeën bedacht of ingebracht worden voor invulling van de Week van Herstel
kunnen deze worden toegevoegd aan de menukaart.
E-mail naar: c.de.ridder@svg.reclassering.nl of j.van.triest@reclassering.nl

