
 http://restorative-justice.eu/bb/   
1 
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Introductie 

De vierde internationale vergadering van het Building Bridges 

(BB) project vond plaats op 2 en 3 juli 2015 in het gebouw van 

Prison Fellowship Hongarije in Gödöllõ (30 km ten 

noordoosten van Boedapest). De vergadering was gepland in 

de eindfase van Workstream 3 (implementatie en evaluatie 

van BB programma’s, zowel binnen als buiten gevangenissen) 

en de start van workstream 4 (trainingsconferentie in Rome in 

november en bekendmaking van BB in Europa). Er waren veel 

ervaringen om uit te wisselen en over te discussiëren en veel zaken waar aan gewerkt moest worden. 

Het bleek een zeer intensieve tweedaagse vergadering te zijn, inclusief een zeer ‘sociale’ 

donderdagavond, waarbij alle aanwezigen vertelden wat zij van de groep vonden toen wij elkaar 1,5 jaar 

geleden voor het eerst ontmoetten in Zoetermeer (details hiervan worden geheim gehouden en zijn 

alleen bekend bij de projectgroep).  

 

Update van Workstream 3: implementatie van BB programma’s, zowel binnen als buiten 

gevangenissen 

Dit onderwerp vormt het hart van het project: de daadwerkelijke dialogen tussen slachtoffers en daders 

in gezamenlijke sessies in verschillende landen en situaties. De leider van Workstream 3, Ingrid Steck 

(Seehaus, Duitsland), nodigde elke partner uit om door middel van gestructureerde vragen te 

rapporteren over de voortgang van de pilot programma’s. Terwijl we naar de verslagen luisterden, werd 

duidelijk dat in alle landen belangrijke vooruitgang is geboekt, 

maar dat lokale situaties totaal verschillend zijn. Er moest worden 

omgegaan met vele uitdagingen (tegenvallers, grote verrassingen, 

onverwachte wendingen of gebeurtenissen). Een aantal 

ontroerende getuigenissen van deelnemers werden gedeeld; ze 

gaven een mooie indruk van wat er gebeurde tijdens de BB pilot 

programma’s en van hoe slachtoffers en daders baat hadden bij 

het programma.  

Drie partners moesten vanuit het niets met het BB programma beginnen, oftewel zonder enige ervaring 

met een Sycamore Tree Programma. In ieder land hield het programma ook in dat er netwerken opgezet 

en onderhouden moesten worden. De ervaringen varieerden: de bereidheid van de 

slachtofferhulporganisaties om het programma te ondersteunen, het vinden van slachtoffers die bereid 

waren om mee te doen, toegang tot gevangenissen verkrijgen en het geven van training aan 

cursusleiders.  

In een situatie moest een eerder toegezegd programma op het laatste moment geannuleerd worden  
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vanwege een groot en behoorlijk bizar misverstand: de medewerker van de gevangenis die als taak had 

om gedetineerden te werven voor het programma liet hen geloven dat het programma inhield dat ze 

letterlijk een brug moesten bouwen.  

Verschillende BB programma’s starten in augustus/september, maar we verwachten een succesvolle 

afronding van de twee pilot programma’s in alle landen. Alle projectpartners die een of twee pilot 

programma’s hebben afgerond, waren erg enthousiast over de uitkomst en de positieve resultaten die 

de deelnemers behaalden dankzij het programma.  

De komende maanden vinden enkele intensieve onderzoeksactiviteiten plaats rond de pilots. Deze taak 

wordt gecoördineerd door de Universiteit van Hull met Dr. Iain Brennan als leider van het 

evaluatieonderzoek. Alle partners zijn erg benieuwd naar de uitkomst van dit belangrijke onderdeel van 

het project.  

 

Workstream 4: trainingsconferentie en verdere verspreiding 

De conferentie 

De leider van Workstream 4 is Paola Montello (Prison Fellowship Italië). De locatie van de conferentie, 

die plaats vindt op 19 en 20 november 2015, is Rome. Tijdens deze conferentie is het Building Bridges 

project het hoofdonderwerp, dat zich afspeelt op het gebied van Herstelrecht en Slachtofferhulp.  

Tijdens de vergadering in Hongarije bespraken we de doelen van deze conferentie en over hoe een en 

ander georganiseerd zou moeten worden om die doelen te bereiken. We besloten dat het doel van de 

conferentie is om de afgevaardigden te stimuleren om na te denken over manieren waarop de kloof 

overbrugd kan worden tussen slachtofferhulporganisaties en organisaties die primair werken met 

daders. Zodoende kunnen organisaties ondersteund worden om de mensen die van hun diensten 

gebruik maken te helpen elkaar te begrijpen en in te gaan op hun eigen zorgen en weerstanden door 

middel van herstellende dialogen.  

De conferentie gaat niet alleen over de bemiddeling tussen slachtoffer en dader of 

herstelbijeenkomsten (die direct gerelateerde slachtoffers en daders bij elkaar brengt). Ze opent ook het 

debat over herstelrechtgesprekken tussen slachtoffers en daders die niet gerelateerd zijn aan hetzelfde 

delict.  Daarbij worden slachtoffers geholpen om hun eigen angsten, onzekerheden en mogelijke 

wraakgevoelens onder ogen te zien en om te helpen om sommige barrières weg te nemen die hen 

belemmeren om hun dagelijks leven weer op te pakken. De uitdagingen van angst en zelfbescherming 

blijven de relatie in de weg staan tussen zowel de organisaties voor slachtoffers en die voor daders als 

tussen de slachtoffers en daders die zich bij hen hebben aangemeld zelf. Door bruggen te bouwen 

tussen deze twee werelden, versterkt onze conferentie de kracht van herstel.  

De eerste conferentiedag (die start om 14.00 uur) bevat een kort overzicht van het BB project, gevolgd 

door sprekers, die onderwerpen bespreken met betrekking tot slachtofferhulp en herstelrecht. Tijdens 

de tweede dag ligt de focus op het BB project zelf, inclusief de mogelijkheid om deel te nemen aan twee 

(van de drie) workshops over het organiseren en uitvoeren van een BB programma, het zorgen voor 

slachtoffers en daders die meedoen, onderzoeksresultaten en het bouwen van bruggen tussen 

organisaties voor slachtoffers en daders.  
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Verspreiding 

Een van de doelen van het project is om zoveel mogelijk relevante personen 

en organisaties te laten weten en begrijpen wat we proberen te doen en 

waarom dat belangrijk is. Projectpartners worden aangemoedigd om 

nieuwe netwerkmogelijkheden op te bouwen, lokale evenementen te 

organiseren en nieuwe (geassocieerde) partners te vinden op het gebied 

van slachtoffer-dader-herstelrecht. Er zijn diverse artikelen geplaatst in 

kranten, interviews gegeven voor radio en televisie, etc. Op de website van 

het project kun je hiervan voorbeelden vinden (http://restorative-justice.eu/bb/).  

 

Ander nieuws 

De conferentie in Rome markeert het einde van de zichtbare projecttijd. Het project eindigt formeel op 

26 februari 2016. Vervolgens moet dan het definitieve rapport worden voorbereid voor de EU. 

We hebben afgesproken dat het handboek voor de organisatoren en uitvoerders van het programma 

aangepast moet worden naar aanleiding van de ervaringen die opgedaan zijn in de pilots. Zoals 

verwacht, hebben we veel geleerd van deze pilot programma’s. De ervaringen en lessen worden 

gebruikt om de focus, structuur en een deel van de inhoud van het handboek te verbeteren, zodat het 

een blijvende informatiebron wordt voor degenen die geïnteresseerd zijn in het opzetten van BB 

programma’s. Esther Klaassen (Gevangenenzorg Nederland) coördineert deze activiteit met behulp van 

de input van alle partners.  

 

Joost de Jager 

Projectcoördinator Building Bridges 
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