
Symposium 

3 juni 2014
16.15 - 21.30 uur

“Slachtoffer-dader bemiddeling in strafrecht. Uw rol als advocaat” 

Locatie: Hotel Sassenheim
Warmonderweg 8

2171 AH Sassenheim

Kosten: 
€ 160,- excl. BTW of

€ 145,- excl. BTW bij inschrijving vóór 15 april

Aanmelden
De kosten voor het bijwonen van het symposium bedragen €160,00 p.p. (excl. BTW). Indien u zich vóór 15 

april 2014 inschrijft, ontvangt u €15,00 vroegboekkorting en betaalt u €145,00 p.p. (excl. BTW). U kunt 

zich op info@meditionvoorjou.nl onder vermelding van uw naam, functie, organisatie, contactgegevens 

en factuuradres. Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u een factuur die tevens geldt als bevestiging 

en toegangsbewijs Houdt u er rekening mee dat de factuur voor aanvang van de bijeenkomst betaald moet 

zijn, anders kunnen wij uw deelname niet garanderen. Inschrijving verplicht tot betaling. Zie ook de 

Annuleringsvoorwaarden
Het annuleren van uw aanmelding kan uitsluitend schriftelijk gebeuren. Bij

annulering tot twee weken voorafgaand aan het symposium brengen wij €50,00 excl. BTW aan 

administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken voor het

symposium annuleert, berekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering is uw  plaatsvervanger uiteraard 

van harte welkom.

Programma

16.15 uur  Inloop

16.30 uur  Welkomstwoord

17.00 uur  Lezing “Slachtof ferger icht werken in Nederland” door Ger t -  Jan Slump

17.45 uur  Inleiding door Richard Korver

18.15 uur  Lichte avondmaaltijd

19.00 uur  Keuze uit 2 workshops:   A- “In de huid van de dader ”

       B- “De stem van het slachtof fer ”

20.00 uur  Plenaire discussie o.l .v.  R ichard Korver

21.00 uur  Afsluiting en borrel  

mailto: info@mediationvoorjou.nl


Uitnodiging | Symposium 
“Slachtoffer-dader bemiddeling in strafrecht. Uw rol als advocaat” 

Dagvoorzitter: Richard Korver 

Organisatie en workshopbegeleiding: Mediation voor Jou 

Door Lisette van der Lans en Heleen Verweij

Door Esther Luijk en Anneke van Teijlingen

Workshop A
“ In de huid van de dader”

Workshop B
“ De stem van het slachtoffer”

Spreker: Gert-Jan Slump, Stichting Restorative Justice Nederland

Mr. Richard A. Korver is sinds 2000 advocaat. Hij is medeoprichter en voorzitter 

van het Landelijk Advocaten Netwerk Zeden Slachtoffers (LANZS). Hij staat 

verdachten van zware (zeden)misdrijven bij, maar ook slachtoffers. Zowel in de 

strafprocedure, maar ook civiel in het verhalen van schade of in het familierecht 

om de gevolgen van het misbruik zoveel als mogelijk te beperken. Korver is ook 

auteur van Recht van Spreken. Slachtoffers in het Nederlandse strafproces.

Mediation voor Jou is een brede mediationpraktijk die werkzaam is in het westen 

en noorden van het land. Naast het uitvoeren van mediations (arbeid, familierecht 

en civiel) verzorgt Mediation voor Jou trainingen in herstelbemiddeling. Zij trainde 

in 2013 Bureau Halt, politie Spijkenisse en de gemeente Spijkenisse. 

Aan de hand van casuïstiek wordt u meegenomen 

in het voorbereiden van verschillende typen 

daders. U wordt uitgedaagd verder te kijken 

dan het juridisch kader en na te denken over 

belangen los van schuld en onschuld.

Advocaat, rechter of Officier van Justitie; wanneer u in 

contact komt met het slachtoffer wilt u over de nodige 

gespreksvaardigheden beschikken. In deze workshop 

vertalen we de empathische houding in concreet gedrag. 

We oefenen vaardigheden als luisteren gevoelsref lecties 

geven, open vragen stellen, samenvatten en het 

bijstaan van het slachtoffer in het laten formuleren van 

behoeften en wensen.

Gert-Jan Slump is criminoloog, consultant herstelgericht werken en sociaal

ondernemer. Hij heeft veel expertise en advies- en trainingservaring op de 

terreinen van veiligheid, justitie en jeugdzorg. Gert-Jan Slump is een van de 

oprichters van de Stichting Restorative Justice Nederland en is nauw betrokken bij 

de ontwikkelingen rond herstel- en slachtoffergericht werken in Nederland.

PO- punten
In verband met de aanvraag van PO-punten wordt een programma en een bewijs van deelname verstrekt.
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