
Programma actualiteitendag jeugdstrafrecht
Het jeugdstrafrecht op interactieve en verdiepende wijze belicht vanuit de actualiteit

12 maart 2019 | 9.30 - 17.00 uur | Jaarbeurs Utrecht (Beatrixgebouw)

  9:00 Ontvangst met koffie & thee

  9:30 Welkom en introductie door dagvoorzitter 
• mr. J.H.M. (Jos) van Oijen 

Lector Personen- en Familierecht bij SSR & rechter bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant

  9:35 Juridische actualiteiten
• prof. mr. dr. E.M. (Isabeth) Mijnarends 

Landelijk jeugdofficier van justitie & hoogleraar jeugdstrafrecht aan de Universiteit Leiden
• mr. D.V. (Daniëlle) Verbree 

Stafjurist, specialist jeugdstrafrecht, bij het Landelijk Bureau Vakinhoud rechtspraak

11:00 Pauze

11:15 Workshops, ronde 1

12:45 Lunch

13:45 Neurowetenschappelijke kennis in het jeugdstrafrecht
• dr. C.H. (Katy) de Kogel 

Senior wetenschappelijk medewerker bij het WODC
• prof. A. (Arne) Popma  

Hoofd jeugd- en adolescentenpsychiatrie en criminologie bij het VUmc en hoogleraar jeugd- en  
adolescentenpsychiatrie en criminologie bij de Universiteit Leiden

15:15 Pauze en overloop naar workshop, ronde 2

15:30 Workshops, ronde 2

17:00 Borrel



Workshops

A. Effectieve participatie van een minderjarige verdachte tijdens een jeugdstrafzitting

• dr. S.E. (Stephanie) Rap 
Universitair docent kinderrechten bij de Universiteit Leiden

• drs. J.A.M. (Annelies) Hendriks 
Ontwikkelingspsycholoog & MfN-registermediator

• L. (Lamyn) Belgaroui 
Coördinator Youthlab

Op een effectieve en kindvriendelijke manier tijdens een zitting in gesprek gaan met een minderjarige, die wordt verdacht van een 
strafbaar feit, hoe doe je dat? Hoe komt het dat het zo lastig is om écht in contact te komen met een jongere? Hoe beleven jonge-
ren het contact met justitie? En wat maakt effectieve participatie van een jongere tijdens een strafzaak zo belangrijk? Tijdens deze 
workshop wordt een juridisch en gedragsdeskundig kader voor effectieve participatie geschetst. Tevens wordt u zich beter bewust 
van wat u kunt doen om beter in contact te komen met een jongere die voor u zit, tijdens de zitting. Ga in gesprek met jongeren en 
vergroot uw bewustzijn op het gebied van effectieve communicatie en participatie in het jeugdstrafrecht. 

B. Toegankelijke taal in het jeugdstrafrecht 

• drs. J.G. (Janneke) Valbracht 
Communicatiedeskundige bij VFGU trainingen

• drs. T. (Tigrelle) Uijttewaal 
Communicatiedeskundige bij VFGU trainingen

• drs. M.C. (Mascha) Furth 
Communicatiedeskundige bij VFGU trainingen

Van ‘Heerlijk helder’ tot ‘Klare Taal’ - begrijpelijker schrijven is de trend. Vooral als jongeren voor de rechter moeten verschijnen, is 
het belangrijk dat zij het taalgebruik begrijpen – op de zitting én in het vonnis. In deze workshop draait het om vragen als: 
• Hoe kun je een requisitoir of vonnis helder formuleren zonder dat juridische nuances verloren gaan? 
• Hoe schrijf je in klare taal? Waar moet je dan speciaal op letten?
• Mag je juridische termen gebruiken, en wanneer moet je die vertalen of uitleggen?
• Wat geldt als ouderwets taalgebruik en hoe kun je dat herschrijven?
• Hoe kies je de juiste toon en stijl?  

U wordt uitgenodigd en uitgedaagd om over deze vragen na te denken en te discussiëren. Verder krijgt u praktische tips om uw 
taalgebruik aan te passen aan jongeren, en oefent u hiermee tijdens de workshop.

C. De executie van sancties in het jeugdstrafrecht – dilemma’s in de strafketen

• mr. C.P. (Carlo) Dronkers 
Jeugdofficier van justitie bij het parket Oost-Nederland

• mr. S. (Susanne) Tempel 
Rechter bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant

• N. (Nassira) el Addoutti 
Medewerker Jeugdreclassering bij Samen Veilig Midden-Nederland

• B. (Boris) van der Heijden 
Coördinator Detentie en Terugkeer Jeugd bij de Gemeente Amsterdam

• O. (Oswald) Verheggen 
Coördinator taakstraffen bij de Raad voor de Kinderbescherming

• mr. J.H.M. (Jos) van Oijen 
Lector Personen- en Familierecht bij SSR & rechter bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Na het uitspreken van het vonnis dient een opgelegde sanctie te worden uitgevoerd. Diverse partners in de keten hebben hierin een 
belangrijke rol. De executie van sancties verloopt (helaas) niet altijd vlekkeloos. Tegen welke knelpunten lopen partners in de keten 
aan? Welke rol hebben de verschillende ketenpartners bij de tenuitvoerlegging van een vonnis? Op welke manier wordt een jongere 
bijvoorbeeld begeleid? Tijdens deze workshop worden verschillende invalshoeken belicht door middel van een discussie tussen ver-
schillende experts. Diverse dilemma’s in de strafketen passeren de revue. Deel uw eigen ervaringen en wissel met deskundigen en 
vakgenoten van gedachten over de wijze waarop de executie in de praktijk zou kunnen worden verbeterd.



Goed opgeleid voor een rechtvaardige samenleving www.ssr.nl

D. Mediation in het jeugdstrafrecht

• mr. J.J.M. (Judith) Uitermark 
Strafechter bij de Rechtbank Noord-Holland en Landelijk coördinator mediation in strafzaken

• mr. M. (Maartje) Berger 
Juridisch adviseur jeugdrecht bij Defence for Children en mediator in strafzaken

• mr. C.M. (Christel) Poelmans 
Officier van justitie bij het parket Oost-Brabant

• drs. O. (Odette) ten Have 
Beleidsadviseur bij de Raad voor de Kinderbescherming

Een mediationtraject kan waardevol zijn in strafzaken, juist bij minderjarigen. Vanuit het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak kan 
een strafzaak naar mediation worden verwezen. Mediation is, waar mogelijk, gericht op herstel, maar is daarnaast ook gericht op het 
verkrijgen van inzicht in de gevolgen van het delict voor verdachte en slachtoffer. Bovendien kunnen afspraken worden gemaakt over 
bijvoorbeeld de vergoeding van schade. De uitkomst van een mediationtraject wordt meegewogen in de afdoening van de strafzaak. 
Het kan ertoe leiden dat verdere vervolging wordt voorkomen, maar mediation kan ook leiden tot meer maatwerk bij de strafopleg-
ging. In welke gevallen kan aan mediation als passende interventie worden gedacht? Welke voorwaarden moeten in ogenschouw 
genomen worden bij de overweging mediation in te zetten? En hoe ziet mediation er in jeugdstrafzaken in de praktijk uit? Laat u 
inspireren tijdens deze workshop, waarin door drie deskundigen wordt ingegaan op het inzetten van mediation in het jeugdstrafrecht.

E. Cybercrime – digitale criminaliteit gepleegd door jeugdigen

• mr. F. (Frederiek) Rethmeier 
Officier van justitie bij het parket Midden-Nederland

• C. (Corrie) van Dellen 
Relatiemanager bij HALT – team Noord-Nederland

• dr. W. (Wytske) van der Wagen 
Assistent Professor criminologie bij de Erasmus Universiteit Rotterdam

• K. (Kim) Oosterwijk Msc 
Wetenschappelijk onderzoeker criminologie bij de Erasmus Universiteit Rotterdam

De digitalisering van de samenleving heeft tot effect dat jongeren ook delicten zijn gaan plegen via de digitale weg. Om welke delicten 
gaat het dan? Moeten we ons zorgen maken over een toename van het aantal digitale delicten dat door jongeren wordt gepleegd? In 
hoeverre zijn jongeren die cybercrime plegen anders dan jongeren die traditionele criminaliteit plegen? Zijn er bijvoorbeeld verschillen 
als het gaat om risico- en beschermende factoren, motieven en morele percepties en welke implicaties vloeien hieruit voort, voor de 
manier waarop we bij deze groep kunnen interveniëren? 

Tijdens deze workshop wordt cybercrime, gepleegd door minderjarigen, verder uitgediept. Twee wetenschappelijk onderzoekers op 
criminologisch vlak geven, op basis van hun onderzoek, inzage in wat er bekend is over de kenmerken van deze dadergroep. Vervol-
gens staan zij stil bij de vraag welke interventies reeds ontwikkeld zijn voor jeugdige cyberdaders en wat we tot dusverre weten over 
de effectiviteit ervan. Daarna wordt aan de hand van enkele casussen uit de praktijk groepsgewijs nagedacht over welke interventies 
ingezet kunnen worden. Aan de hand hiervan gaan we verder discussiëren over de vraag wat passende interventies zijn bij deze 
dadergroep en in hoeverre specifieke of alternatieve interventies wenselijk zijn. 

Kortom: laat u bijpraten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van digitale criminaliteit, gepleegd door minderjarigen en wissel 
met vakgenoten van gedachten over de wijze waarop kan worden geïntervenieerd op het terrein van dit type criminaliteit.


