Restorative dialogues with victims and offenders

Nieuwsbrief voortgang Project Building Bridges

Introductie
Op 12 maart 2015 is het ‘Interim Report’ betreffende de status van het Building Bridges (BB) project
aangeboden aan de EU projectambtenaar. Het interim rapport beschrijft zowel de voortgang van de
concrete projectresultaten als de financiële status van het project.
Dit rapport markeert een belangrijke mijlpaal, die aangeeft dat:
o
o

o

We halverwege het project zijn.
We de spannende fase hebben bereikt waarin de daadwerkelijke Building Bridges
programma’s met slachtoffers en daders plaats gaan plaatsvinden in 7 Europese landen,
inclusief de belangrijke evaluatie van deze cursussen.
Er een grote inspanning is geleverd om deze programma’s te kunnen uitvoeren door het
handboek voor cursusleiders te schrijven, cursusleiders te selecteren en te trainen,
slachtoffers en daders te vinden en hen erop voor te bereiden om aan de gezamenlijke
cursus deel te nemen.

Doelen van Building Bridges
Onder de overkoepelende paraplu van Restorative Justice (Herstelrecht) en met als kernthema
slachtofferempathie streeft Building Bridges ernaar om:
o
o
o
o
o

Slachtofferhulp te bevorderen, in het bijzonder emotionele support en herstel.
Herstelrechtprocessen tussen slachtoffers en daders te bevorderen in Europa.
Bij te dragen aan slachtofferparticipatie in Europese slachtoffer/daderprogramma’s.
Bij te dragen aan de verandering van het normen- en waardenbesef van daders door naar
de gevolgen van criminaliteit te kijken.
Bij te dragen aan maatschappelijk rechtvaardige gemeenschappen in Europa.

Terugblik
Van 6 tot 8 maart 2014 hebben we onze openingsvergadering gehouden in Zoetermeer. We kwamen
hier bij elkaar met een grote groep vertegenwoordigers van de 9 projectpartners (7 organisaties die
Building Bridges gaan uitvoeren en 2 wetenschappelijke partners). De partners komen uit Oostenrijk,
Tsjechië, Duitsland, Engeland, Hongarije, Italië, Portugal, Spanje en Nederland. Tijdens deze
vergadering hebben we de basis gelegd voor de samenwerking binnen het project voor de komende
twee jaar. Het project zelf is doorgesproken, inclusief alle daaraan gerelateerde EU regelgeving. Veel
vragen zijn beantwoord en hiermee kwamen we tot een gezamenlijke visie op het project en de
verwachte bijdragen van de partners. Het merendeel van de partners had geen ervaring met het
werken in transnationale projecten.
Door middel van dit project kunnen nieuwe manieren gevonden worden om met zowel daders als
slachtoffers te werken. We baseren ons hierbij op het delen van alle kennis die al is opgedaan binnen
verschillende bestaande programma’s en die ondersteund wordt door wetenschappelijk onderzoek.

http://restorative-justice.eu/bb/
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Een belangrijk aandachtspunt was het bespreken van de verschillen tussen Building Bridges en het
Sycamore Three Project (STP). Building Bridges bouwt in feite voort op het STP - in Nederland bekend
als SOS - maar voegt nieuwe inhoud toe. Een belangrijk onderdeel van Building Bridges is de focus op
slachtoffers; hoe vind je ze, hoe nodig je ze uit om mee te doen, hoe motiveer je ze, hoe coach je
zowel slachtoffers als daders tegelijkertijd en hoe verandert dit de opzet van de training.
Het STP programma is in verschillende vormen uitgevoerd in Europa en door middel van Building
Bridges richten wij ons erop om meer slachtoffers aan de programma’s te laten meedoen. Op die
manier maken we het een goed gefaciliteerde slachtoffer/dadertraining. De wetenschappelijke
ontwikkeling van deze trainingen voegt waardevolle informatie toe, die gebruikt kan worden om
Building Bridges programma’s in andere Europese landen te starten.
Met de openingsvergadering is de eerste fase van het project gestart met Workstream 1: de
verkenningsfase.
De tweede bijeenkomst vond plaats in Hull (GB) in juli 2014. Tijdens deze ontmoeting werden de
resultaten van het verkennende werk gepresenteerd en besproken. Drie belangrijke documenten zijn
opgesteld en deze zijn nu beschikbaar op de website van Building Bridges: het document ‘Exploring
existing STPs for restorative justice in prisons in Europe and a literature review’ (WS 1. D1.2
Methodology Paper ); een document dat de resultaten presenteert van 17 kwalitatieve interviews
met STP cursusleiders in Europa (WS 1. D1.3a Research Report Interviews with facilitators ) en het
document ‘Victim-Offender Encounters for Restorative Justice Dialogue: A Review’ (WS 1. D1.3c VOM
review ).
Op basis van deze deskresearch konden we doorgaan naar Workstram 2: voorbereidingsfase. Een
essentieel onderwerp was het schrijven van een handleiding voor Building Bridges cursusleiders. In
Hull bespraken we uitvoerig de inhoud van het handboek en de schrijvers van elk hoofdstuk.
De derde ontmoeting vond plaats in Leonberg (dichtbij Stuttgart, Duitsland) op 20 en 21 januari
2015. Het hoofddoel was om Workstream 2 af te ronden en Workstream 3 te introduceren. Tijdens
Workstream 2 was het een flinke uitdaging om samen te werken aan één handboek. We moesten
extra sessies invoegen tijdens de avonduren om de klus af te krijgen. Het resultaat is het document
‘A Guide to Establishing and Running the Building Bridges Programme’. Ook dit document is
beschikbaar op de website (Building Bridges Guidebook – 9-2-2015). Andere cruciale acties in deze
workstream hadden te maken met het vinden van slachtoffers, daders en cursusleiders, inclusief de
training van cursusleiders.
We moesten de mogelijkheden bespreken om cursusleiders te trainen in Spanje en Portugal,
aangezien zij nog geen eerdere ervaring hadden in het uitvoeren van een STP programma. Dit werd
gezien als een tekortkoming van het projectplan. Gelukkig is er een oplossing gevonden, maar het
heeft wel wat vertraging opgeleverd in een aantal activiteiten in deze landen.
Dit brengt ons bij Workstream 3: implementatie en evaluatie van Building Bridges. Tijdens deze
workstream vinden tot augustus 2015 in totaal 14 Building Bridges pilot programma’s plaats . Tijdens
en na afloop van de Building Bridges programma’s worden vragenlijsten en andere meetmethoden
gebruikt om de impact van Building Bridges op de deelnemers te evalueren.
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Wat hebben de projectpartners tot nu toe bereikt?
Per partner kan dit een beetje verschillen, maar een aantal positieve resultaten zijn:






Leren van verschillende en aanvullende ervaringen van 9 partners (praktisch en
wetenschappelijk).
Leren hoe je samen bij kunt dragen aan gemeenschappelijke doelen en het volgen van
tijdlijnen.
Het genereren van steun van en samenwerking met verschillende organisaties voor
slachtofferhulp alsmede andere partner- en netwerkorganisaties.
Het organiseren van slachtofferbijeenkomsten onder de vlag van Building Bridges heeft het
uitreiken naar (de omgeving van) slachtoffers bevorderd.
Het project helpt op het gebied van het opbouwen van capaciteit om Building Bridges
programma’s te verzorgen, een voorwaarde om de doelstellingen van het project te leveren
op de lange termijn.

Het komende jaar
In juli 2015 ontmoeten de partners elkaar in Boedapest (Hongarije) om Workstream 3 te evalueren
en om toe te werken naar de afsluitende conferentie in Rome (Italië) in november 2015. Tijdens die
conferentie introduceren we Building Bridges en zijn wetenschappelijke evaluatie aan een breed
publiek, delen we onze ervaringen en resultaten met betrekking tot het project en motiveren we
andere organisaties om gebruik te maken van alle nieuwe kennis en ervaring om op die manier bij te
dragen aan het herstel van slachtoffers en daders.
Openingsvergadering, 6 – 8 maart 2014, Zoetermeer.
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