Symposium Forum TBS
donderdag 29 oktober 2015
10.00 - 17.00 uur

TBS voor de media!
In samenwerking met de Factulteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit
Nijmegen organiseert Forum TBS op 29 oktober 2015 haar derde tweejaarlijkse symposium.
De doelstelling van het Forum is het imago van de strafrechtelijke maatregel TBS te
verbeteren en daarmee het maatschappelijk draagvlak voor deze maatregel. Dit jaar wil het
Forum TBS met de media in debat gaan over hun rol en verantwoordelijkheid in de
berichtgeving over de berechting, behandeling en resocialisatie van gestoorde daders. De
media spelen een cruciale rol in de beeldvorming over de TBS. De focus is meestal gericht op
incidenten.
Met dit symposium wil Forum TBS een podium bieden voor informatie en discussie over de
vaak moeizame verhouding tussen de media, persvoorlichters, justitie en behandelklinieken.
Forum TBS hoopt dat de informatie- en gedachtenuitwisseling bijdraagt aan een juiste
beeldvorming over de TBS-maatregel en zo mogelijk ook tot een betere relatie tussen de
media en het TBS-veld. Hoe kan het TBS-veld bijdragen aan een betere communicatie en
waar gaat de belangstelling van journalisten naar uit?
Doelgroep: Professionals werkzaam in de journalistiek, de GGz en forensische zorg, de
rechterlijke macht, advocatuur, de reclassering, de gedragswetenschappen en openbaar
bestuur alsook studenten.
Dagvoorzitter is mr. Frans Bauduin, voormalig vice-president van de rechtbank Amsterdam.

Programma
10.00
Ontvangst met koffie en thee.
10.30
Vertoning van de documentaire ‘9999’
De documentaire ‘9999’ van Ellen Vermeulen toont het dagelijks leven van geesteszieke
misdadigers die in België vastzitten zonder behandeling en perspectief: op hun dossier staat
31/12/9999 als datum van hun invrijheidstelling.
11.30
Interview met de filmmaakster Ellen Vermeulen door Onno Maathuis en gelegenheid met
haar in debat te gaan.
12.15
Lunch
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13.00
Opening door mr Yvo van Kuijck
vice-president van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en voorzitter van de St. Forum TBS.
13.10
Onderzoek naar het huidige imago van de TBS, in opdracht van Forum TBS,
presentatie van resultaten door dr. Onno Maathuis
positioneerder, lid van de kerngroep van Forum TBS
13.30
Inleiding door prof.dr. Stefan Bogaerts
hoogleraar forensische psychologie en victimologie Tilburg University
"De beleving van risico’s”
14.00
Korte inleidingen van
drs. Harry Beintema
directeur Behandelzaken FPC Dr. S. van Mesdag
“Dilemma’s tussen behandeling en media”
en
Roelof Bosma
onderzoeksjournalist, tv-maker Dit is de dag Onderzoek / EO
“Ervaringen als journalist met het TBS-veld”,
gevolgd door een discussie tussen beide inleiders
14.45 Pauze
15.15
Presentaties en debat door Hanneke de Korte (hoofd Media & Communicatie Reclassering
Nederland), Elif Isitman (freelance journalist en redacteur bij weekblad Elsevier) en Saskia
Belleman (rechtbank- en juridisch verslaggever De Telegraaf)
“Spanning tussen resocialisatie en publiciteit”
15.45
Inleiding door Annemarie Jorritsma
burgemeester van Almere 2003 – 2015, lid Eerste Kamer
“Media, resocialisatie en ervaringen van een burgemeester”
16.15
Plenaire discussie met panel, bestaande uit Harry Beintema, Roelof Bosma, Hanneke de
Korte, Annemarie Jorritsma en Tatiana Scheltema (vaste freelancer Vrij Nederland)
17.00 Afsluiting. Drankje, hapje.

________________________________________________________________
Het symposium vindt plaats op de campus van de Radboud Universiteit, zaal SP 2 in het Spinozagebouw
(Faculteit der Rechtsgeleerdheid), Montessorilaan 3)
Deelname kost € 95,- . Studenten betalen een gereduceerd tarief: € 25,-.
Aanmelding via http://www.ru.nl/rechten/nascholing/vm/aanmelding-symposium-0/
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