Herstelrechtsymposium
Alweer een paar maanden geleden hebben wij een aankondiging rondgestuurd voor het
herstelrechtsymposium dat 31 oktober gaat plaatsvinden. We zijn blij verrast door de positieve
reacties en het verder in het netwerk verspreiden van het bericht.
Bij dezen de officiële uitnodiging.
Building Bridges is een tweejarig internationaal project dat wordt gefinancierd door de EU en
uitgevoerd in zeven Europese landen. Het richt zich op het samenbrengen van niet-gerelateerde
slachtoffers en daders in cursussen binnen en buiten gevangenissen. Het doel van het project is het
verder ontwikkelen en verspreiden van deze programma’s waarin niet-gerelateerde slachtoffers of
nabestaanden en daders elkaar ontmoeten en in gesprek gaan over herstelgerichte thema’s en
luisteren naar elkaars verhaal. Building Bridges wordt wetenschappelijk onderzocht door de
Universiteit van Hull, Engeland.
Building Bridges nadert de eindfase van het project. In het kader van Building Bridges en de
opgedane ervaringen organiseert Gevangenenzorg Nederland op zaterdag 31 oktober 2015 in
Zoetermeer een herstelrechtsymposium met als thema ´Bruggen bouwen tussen daders en
slachtoffers´. Hiervoor willen we u van harte uitnodigen!
Tijdens deze ochtend willen we met de aanwezige slachtoffers, vrijwilligers van Gevangenenzorg
Nederland en netwerkpartners stilstaan bij herstel in de levens van slachtoffers en van daders, het
effect van het samenbrengen van niet-gerelateerde daders en slachtoffers en de ervaringen in de
cursussen tot nu toe.
Programma
9.15 – 9.45
9.45 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 10.50
10.50 – 11.05
11.05 – 11.35
11.35 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 13.30

Inloop
Welkom en introductie
Jan de Cock – Wereldverhalen van verzoening
Esther Klaassen – Building Bridges: Bruggen bouwen tussen daders en slachtoffers
Pauze
Ervaringsverhalen
Gespreksgroepen
Panel en zaaldiscussie
Lunch en afsluiting

Locatie
Morgensterkerk
Nassaulaan 1
2712 AT Zoetermeer
Aanmelden
U kunt zich opgeven door uw aanmelding te mailen naar e.h.m.klaassen@gevangenenzorg.nl. Wilt u
ook aangeven of u na het ochtendprogramma gebruikt wilt maken van de lunch?
Liefst horen we van u voor 16 oktober in verband met planning en organisatie, maar schroom niet om
u daarna nog op te geven als het niet eerder lukt.

Mocht u nog vragen hebben, schroom niet ze te stellen. We hopen u te ontmoeten op 31 oktober!

Vriendelijke groet,
Thea de Jong, Esther Klaassen en Kees Neven
Coördinatoren Herstelrechtprogramma’s
Gevangenenzorg Nederland

Deze publicatie kwam tot stand met financiële hulp van het JUST/2013/JPEN/AG-programma
van de Europese Unie. De inhoud van deze publicatie is enkel de verantwoordelijkheid van de
auteurs en partners en geeft niet de mening van de Europese Commissie weer.

Esther Klaassen
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