Symposium Forum TBS
vrijdag 29 november 2013
10.00 - 17.00 uur

Daders & slachtoffers: hoe verder?
Slachtoffers van ernstige delicten worden ook tijdens en na de tbs-behandeling van hun daders
nog vaak geconfronteerd met heftige emoties door wat hen als slachtoffer is aangedaan. In de
laatste jaren is terecht steeds meer aandacht gekomen voor de positie van het slachtoffer in het
strafrecht. Die ontwikkeling is ook zichtbaar bij de tenuitvoerlegging van de
terbeschikkingstelling.
Met dit symposium wil Forum TBS een podium bieden voor informatie en discussie over die
ontwikkeling en over de complexe verhouding tussen dader en slachtoffer en de
(on)mogelijkheden van herstelprocessen.
Forum TBS hoopt dat de informatie- en gedachtenuitwisseling bijdraagt aan een juiste
beeldvorming over de tbs-maatregel in de praktijk en zo mogelijk ook leidt tot voorstellen ter
verbetering van die praktijk.

Programma
10.00
Ontvangst met koffie en thee.
10.30
Vertoning van de film ‘No entry, no exit’
Documentaire van Mareille Klein en Julie Kreuzer over de terugkeer van een zedendelinquent
in de samenleving (2010, Duits gesproken, met Engelse ondertiteling).
12.15
Lunch voor filmbezoekers.

en
Ontvangst met koffie en thee voor de middag-deelnemers.

13.00
Opening door mr Yvo van Kuijck
vice-president van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en voorzitter van de Stichting Forum
TBS.
13.05
Introductie door de dagvoorzitter mr.drs. Rembrandt Zuijderhoudt
psychiater/psychotherapeut, gezondheidsjurist en gecertificeerd NMI-mediator.

13.15
Inleiding door prof.dr. David Bernstein
hoogleraar forensische psychotherapie Maastricht University.
"De complexe relatie van dader en slachtoffer tijdens behandeling in de TBS”
14.00
Inleiding door dr. John Blad
hoofddocent strafrechtswetenschappen Erasmus Universiteit Rotterdam.
“Theorie van het herstelrecht”
14.45 Pauze
15.15
Inleiding door Johanna van Rossum
casemanager levensdelicten bij Slachtofferhulp Nederland.
“Ervaringen met de positie van slachtoffers”
16.00
Plenaire discussie met panel, bestaande uit deskundigen die vanuit verschillende
gezichtshoeken de posities van dader of slachtoffer, dan wel van beiden kunnen belichten.
17.00 Afsluiting. Drankje, hapje.

________________________________________________________________
Plaats, tijd en deelname
De bijeenkomst vindt plaats in zaal CC 3 in het Collegezalencomplex (Mercatorpad 1 te
Nijmegen).
Bereikbaarheid campus
Auto: vanaf alle invalswegen in Nijmegen is de universiteit aangegeven op ANWBwegwijzers. Parkeren op parkeerterrein P7, gelegen naast en onder het sportcentrum
Gymnasion, Heyendaalseweg 14. Op het hele universiteitsterrein geldt een betaald
parkerenbeleid. Het tarief bedraagt € 2 per uur, met een maximum van € 10 per dag.
Openbaar vervoer: buslijn 10 rijdt direct en zeer frequent van het Centraal Station naar de
campus. Halte: Universiteitsbibliotheek / Collegezalencomplex op de Erasmuslaan. Ook de
buslijnen 11, 13, 14 en 300 doen die halte aan.
Meer informatie over bereikbaarheid van de campus: http://www.ru.nl/contact/bereikbaarheid
Opgave van deelname bij:
Anouk Kerkhof
Radboud Universiteit Nijmegen
Postbus 9049, 6500 KK Nijmegen
T: 024-3611160
bij voorkeur via e-mail
E: forumtbs@jur.ru.nl

Kosten
De kosten voor deelname aan het symposium, inclusief de film en de lunch, bedragen € 25,
over te maken op rekening 6013836 t.n.v. Stichting Forum TBS te Apeldoorn.
Voor deelname aan alleen het middagprogramma bedragen de kosten € 17,50.
Door het storten van meer dan € 25 steunt u de stichting met een donatie. De stichting heeft
een ANBI status, uw donatie is voor de belasting aftrekbaar.

________________________________________________________________
Over Forum TBS
Het initiatief tot oprichting van Forum TBS is voortgekomen uit het in 2009 door het
openbaar ministerie georganiseerde symposium “TBS op slot?”. Hier werd geconstateerd hoe
de praktijk en het imago van de strafrechtelijke maatregel terbeschikkingstelling (TBS)
ernstig onder druk kwam te staan door aanhoudende kritiek vanuit media en politiek.
De doelstelling van Forum TBS is een krachtig tegengeluid te laten horen in het publieke en
politieke debat met betrekking tot het vaak eenzijdige en negatieve beeld van de TBS in het
algemeen en de geestelijk gestoorde delinquent in het bijzonder.
Forum TBS wil zijn doel bereiken door met alle publicitaire middelen en de inzet van mensen
“van buiten het TBS-veld” het belang van een behoorlijke bejegening van psychisch
gestoorde daders (in de TBS) onder de publieke aandacht te brengen. Daardoor hoopt Forum
TBS bij te dragen aan een reëler beeld van de TBS en een handelen van de politiek en
samenleving dat minder eenzijdig wordt bepaald door incidenten en eisen van veiligheid.
Dit symposium is het tweede dat Forum TBS organiseert. Het eerste symposium met de titel
TBS: de moeite waard! vond plaats op 3 november 2011.
Forum TBS is breed samengesteld en bestaat uit een bestuur, een kerngroep en een groep
sympathisanten. Forum TBS vertegenwoordigt niemand. De deelnemers, allen op
persoonlijke titel, zijn afkomstig uit de zittende en staande magistratuur, de advocatuur, de
behandelklinieken, de reclassering en de gedragskundige en juridische wetenschap.
Website www.forumtbs.nl
E-mail info@forumtbs.nl Twitter @forumtbs
___________________________________________________________________________
Van Forum TBS maken deel uit:
Bestuur:
Mr. Yvo van Kuijck, vice-president gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, voorzitter, mr. Inge Kruit, stafjurist FPC
De Rooyse Wissel, secretaris, drs. Jos Poelmann, voormalig bestuurder Pompestichting, penningmeester, mr.dr.
Jan Niemantsverdriet, voormalig staflid Van der Hoeven Stichting, bestuurslid.
Kerngroep:
Drs. Jos van Emmerik, voormalig onderzoeker TBS, mr. Niek Heidanus, advocaat, dr. Onno Maathuis,
positioneerder, mr. Miriam van der Mark, advocaat-generaal ressortsparket Arnhem/Leeuwarden, prof.mr. Paul
Mevis, hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht Erasmus Universiteit, prof.dr. Dick Raes, emeritus hoogleraar
forensische psychiatrie Vrije Universiteit Amsterdam en Rijksuniversiteit Groningen, Carolien Roodvoets,
psychotherapeute, drs. Victor Verstappen, voormalig internist, dr. Sanne Verwaaijen, Raad van Bestuur FPC De
Rooyse Wissel, dr. Jaap van Vliet, beleidsadviseur en onderzoeker, mr.dr. Michiel van der Wolf, docent en
onderzoeker Erasmus Universiteit.
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