HOvJ De Jong: “Goede zaak, het voorkomt strafzaken in de rechtszaal”
Presentatie ‘Herstelgericht Werken op School’
Donderdag 19 oktober heeft in het auditorium van de Kamer van Koophandel Curaçao een
presentatie plaatsgevonden met als onderwerp: “Herstelgericht Werken op School”. Het betreft
een presentatie die is georganiseerd door het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao, het Ministerie
van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, het Ministerie van Justitie en de Stichting
Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC) die samen de „kerncommissie herstelrecht
vormen‟.
“Herstelgericht Werken op School” is een praktische toepassing van Herstelrecht (Restorative
Justice) waarin zoveel mogelijk het sociaal klimaat en de orde op school vreedzaam worden
hersteld. Vreedzame scholen kunnen ook helpen om spanningen weg te nemen tussen school en
ouders.
Het is een programma dat in veel landen wordt gebruikt om relaties op school te verbeteren. Het
wordt door middel van bemiddeling tussen dader en/of slachtoffer ingezet in gevallen van onder
andere pesten, schoolverzuim, (vuur)wapen bezit, of problemen tussen leerlingen onderling en of
tussen leerlingen/ouders en schoolpersoneel.
Het is ook een benadering die gebruikt wordt als bemiddeling tussen een dader en slachtoffer,
bijvoorbeeld bij pesten. Of een leerling die een incident heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld het
meenemen van wapens naar school. Het programma richt zich op groepen leerlingen, maar ook
op de hele school en de participatie van ouders.
Op Bonaire heeft het Centrum Jeugd en Gezin een 2-daagse cursus Herstelgericht Werken op
School georganiseerd. De medewerkers van dit centrum zijn hiermee beter uitgerust om scholen
en schooladviesdiensten te kunnen bijstaan. De cursus werd door de expertorganisatie ECHO
verzorgd. Voor de presentatie op Curaçao waren Chris Palm, directeur van Centrum van Jeugd en
Gezin op Bonaire en Jan Ruigrok, partner in ECHO en trainer/coach uit Rotterdam, gastsprekers.
Beiden zijn speciaal voor de presentatie uit Bonaire overgekomen.
Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao ondersteunt het project “Herstelgericht Werken op
School”. Het betreft volgens Hoofdofficier van Justitie Heiko de Jong een project om de
samenleving veiliger te maken. Een intermediaire bemiddeling zoals deze draagt bij aan het
voorkomen van strafzaken in de rechtszaal. Het maakt de gemeenschap veiliger en
harmonieuzer”, aldus De Jong tijdens de bijeenkomst.
De bijeenkomst op Curaçao is ook ter voorbereiding op de (Siman di Hustisia Restorativo)
Restorative Justice Week van 19 tot 26 november 2017. Dan zal dieper worden ingegaan hoe dit in
de praktijk werkt.
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