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 Nieuwsbrief ~ Building Bridges Project 

30 November 2015 

Introductie – de Building Bridges Conferentie 

Een belangrijke mijlpaal van het project Building Bridges is 

gepasseerd: de afsluitende conferentie in Rome op 19 en 

20 november 2015! 

Begin 2014 lazen we in de projectomschrijving dat dit op 

een dag zou gaan gebeuren. Het was bijna niet voor te 

stellen wat er allemaal zou moeten gebeuren voor dit 

moment en om een idee te hebben hoe het 

conferentieprogramma eruit zou moeten zien.  

Maar het vond plaats; we informeerden zo’n 90 

aanwezigen over wat we gedaan en geleerd hebben door 

dit project, met als doel om ze te motiveren op zelf Building Bridges activiteiten in hun eigen landen, in 

Europa (en daarbuiten!), in gang te zetten.   

De conferentie vond plaats in het domein van Restorative Justice. De focus van het eerste gedeelte van de 

conferentie (donderdagmiddag) was op Restorative Justice met (openings)speeches van bekende sprekers 

(Dr. Martin Wright – What Restorative Justice Offers to Victims and Offenders - , dr. Cosimo Maria Ferri – 

Overcoming the Logic of Punishment - , Prof. Luciano Eusebi – The Response to the Crime as a Project, rather 

than as Retaliation).  

De gehele tweede dag waren de onderwerpen direct aan Building Bridges gerelateerd. Er werden vier 

speeches gehouden door Building Bridges projectpartners, gericht op de projectambities en -resultaten, de 

wetenschappelijke evaluatie, training en programma organisatie, en onderhouden van de in gang gezette 

vernieuwingen. Daarop volgde een aantal workshops (het voorbereiden van slachtoffers en daders op 

ontmoeting en gesprek, introductie op het faciliteren van een Building Bridges programma, bruggen bouwen 

met stakeholders).   

In de wandelgangen vond ook veel uitwisseling plaats. In één van deze gesprekken gaf Prison Fellowship 

England & Wales aan dat het Building Bridges materiaal dat op de website is gepubliceerd, gebruikt is om een 

Sycamore Tree Programme training te herschrijven.  

Tijdens de tweede dag luisterden we ook naar dr. Giacinto Siciliano. Hij vertelde over de prachtige dingen die 

gebeurd waren middels Building Bridges in zijn gevangenis in Milaan.  

Vele afgevaardigden van alle partnerlanden bezochten de conferentie: Associate Partners, afgevaardigden 

van departementen van Justitie, gevangenisdirecteuren en Restorative Justice organisaties. Voor 

partner Prison Fellowship Italy was het een uitgelezen kans om veel mensen uit hun netwerk uit te 

nodigen om bij de conferentie aanwezig te zijn en te participeren. Een bijzonder woord van dank en 

waardering aan partner PF Italy die dit belangrijke en succesvolle evenement heeft georganiseerd. Alleen zij 

weten de details van wat er allemaal georganiseerd moest worden: de PR, logistiek, te nemen besluiten, (last 

minute) veranderingen, de duizend en één vragen die tegelijk beantwoord moesten worden.    

Geweldig nieuws werd gedeeld door Prison Fellowship International. In de laatste speech van de conferentie 

vertelde Dan Van Ness het zeer ambitieuze plan om toe te werken naar 100.000 STP/BB dialogues  (Sycamore 
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Tree Programme / Building Bridges) in 2020. In de omschrijving en uitvoering van hun nieuwe plannen zullen 

ze gebruik maken van de resultaten van het Building Bridges project, zoals de wetenschappelijke evaluatie. 

Eén van de aanwezigen presenteerde een belangrijk fonds dat erg positief is over wat er is gebeurd en waar 

aan gewerkt wordt in STP/BB. Dit zou nieuwe organisaties kunnen helpen om in de nabije toekomst Building 

Bridges programma’s te financieren.  

Vijfde transnationale projectmeeting 

Voorafgaand aan de conferentie zijn twee projectvergaderingen gehouden in de avond van 18 november en 

de morgen van 19 november.  

In vergadering 1 is de conferentie nog eens doorgesproken. De focus van de tweede vergadering lag op alle 

resterende projectactiviteiten.  Twee belangrijke opleveringen van het project zijn de wetenschappelijke 

evaluatie van de 14 pilot programma’s en de voltooiing van het Building Bridges boek, wat voornamelijk de 

taken zijn van de Universiteit van Hull.  

En ander onderwerp dat genoemd moet worden is de revisie van het Building Bridges guidebook. Behalve 

een paar tekstuele wijzigingen zal een aantal appendices worden toegevoegd. Door dit te doen, stellen we 

zoveel mogelijk kennis via het guidebook en online beschikbaar voor elke organisatie die dit zou willen 

gebruiken.    

De officiële einddatum van het project is 26 februari 2016. Het eindrapport mag niet later dan 60 dagen 

daarna worden opgeleverd. Het is een grote uitdaging om de impact van het project in het rapport weer te 

geven. Impact als gevolg van de gesprekken en ontmoetingen in de levens van slachtoffers en daders. Impact 

ook als resultaat van de disseminatieactiviteiten. Het project is besproken in tv- en radio-interviews en 

artikelen in kranten. Er is naar verwezen in tijdschriften en in de vele bijeenkomsten met andere organisaties 

en inrichtingen. Om het eindrapport te schrijven moet er nog veel administratief werk gedaan worden. Niet 

het meest uitdagende deel van het project, maar alle partners zijn zich goed bewust van het belang van 

kwalitatief goede rapportage.      

 

Het is moeilijk meetbaar wat de effecten van het project op langere termijn zullen zijn. Kijkend naar de 

effecten op korte termijn: de concrete plannen van een aantal huidige projectpartners en de ambitieuze 

plannen van Prison Fellowship International onderstrepen het belang van alle inspanningen tot nu toe.   

 

Joost de Jager  - Projectcoördinator Building Bridges 
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