Aanbod Perspectief Herstelbemiddeling
Voorlichtingen, meedenkmeetings en interactieve presentaties
Vanaf 2018 heeft Perspectief het volgende aanbod om professionals te informeren over slachtoffers, daders,
schuld en schaamte, herstel en/of herstelbemiddeling. Een deel van het aanbod is ook geschikt voor slachtoffers
dan wel daders/verdachten.

Voorlichtingen
Perspectief kent twee soorten voorlichtingen: voorlichting op locatie en algemene voorlichting bij Perspectief.
Voorlichting op locatie
Waar: bij organisaties die werken met (één van) onze doelgroepen: slachtoffers, nabestaanden,
daders/verdachten, veroorzakers, zorgverleners en/of patiënten.
Door wie: bemiddelaars die aan de hand van voorbeelden en beeldmateriaal uitleg geven over
herstelbemiddeling.
Voor wie: personeel dat direct met één van de bovengenoemde doelgroepen werkt.
Duur: 1 tot 1½ uur
Kosten: aan een voorlichting op locatie zijn geen kosten verbonden.
Algemene voorlichting
Perspectief organiseert drie keer per jaar een algemene voorlichting. Tijdens deze voorlichting geven we uitleg
over hoe herstelbemiddeling werkt en vertellen we over het werk van een bemiddelaar. De aanwezigen hebben
de mogelijkheid gerichte vragen te stellen.
Waar: op het landelijk kantoor van Perspectief Herstelbemiddeling in Utrecht.
Voor wie: voor mensen die geïnteresseerd zijn in de functie van bemiddelaar en voor pers, ketenpartners en
studenten met interesse in herstelrecht.
Aanmelden: vooraf via de website. De datum wordt ruim van tevoren via de website aangekondigd.
Kosten: ook deze vorm van voorlichting is kosteloos voor de deelnemers.

Meedenkmeeting
Een meedenkmeeting is een actieve bijeenkomst waarin Perspectief meedenkt met de thema’s slachtoffers,
daders, schuld/schaamte en herstel. De inhoud van de bijeenkomst stellen we in overleg met de
opdrachtgevers vast en is dus maatwerk.
Perspectief kan daarbij:
- praktijkervaringen vertellen
- kennis over herstel, schuld, schaamte, slachtoffers en daders delen
- ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe of andere gezichtspunten
- haar deskundigheid m.b.t. contact met slachtoffers en daders delen
- vanuit inhoudelijke deskundigheid voorbeelden, tips en suggesties geven
- feedback geven bij oefeningen
Een meedenkmeeting kan als afzonderlijke/losse bijeenkomst worden ingezet, maar kan ook onderdeel zijn van
een training of themadag die de opdrachtgever organiseert. We werken altijd interactief en maken gebruik van
verschillende werkvormen. De aanvrager heeft altijd de regie over de bijeenkomst.
Perspectief verzorgt meedenkmeetings met zowel professionals als met slachtoffers en daders/verdachten.

Meedenkmeeting met professionals
Een meedenkmeeting kan plaatsvinden als vervolg op een voorlichting, zodat de professionals al over
basiskennis beschikken. We kunnen deze basiskennis ook in een meedenkmeeting verweven. De organisatie van
de bijeenkomst ligt altijd in handen van de opdrachtgever. Tijdens een meedenkmeeting denkt Perspectief in
interactie met de aanwezigen mee aan de hand van vraagstukken die van tevoren zijn aangedragen. Perspectief
neemt actief deel in de rol van deskundige en deelt haar kennis en kunde met de aanwezigen.
Meedenkmeeting met slachtoffers/daders
Ook met slachtoffers en daders zijn meedenkmeetings mogelijk. Perspectief verzorgt deze nu al in bestaande
trainingen en andere intramurale of extramurale bijeenkomsten met daders. Bij slachtoffers kan men denken
aan lotgenotengroepen. Perspectief kan een meedenkmeeting verzorgen over thema’s als schuld, schaamte,
herstel en herstelbemiddeling.
Waar: op locatie bij organisaties die werken met (één van) onze doelgroepen: slachtoffers, nabestaanden,
daders/verdachten, veroorzakers, zorgverleners en/of patiënten.
Door wie: een bemiddelaar van Perspectief.
Duur: gemiddeld 1 tot 1½ uur (maar kan variëren).
Kosten: aangezien we een meedenkmeeting op maat maken, brengen we hiervoor kosten in rekening. Dit geldt
voor zowel de meedenkmeetings met slachtoffers/daders als voor professionals. Na overleg tussen Perspectief
(landelijk kantoor) en de aanvrager stellen we een offerte op.

Interactieve presentatie
Een (interactieve) presentatie past goed als de vrager een grotere groep mensen in korte tijd kennis wil laten
maken met thema’s als slachtoffers, daders, schuld/schaamte en herstel(bemiddeling). Voor deze gelegenheden,
bijvoorbeeld congressen, symposia, seminars, conferenties, bijeenkomsten, stelt Perspectief in overleg met de
vrager een (interactieve) presentatie samen.
Kosten: afhankelijk van de specifieke vraag, zijn er aan het verzorgen van een interactieve presentatie soms
kosten verbonden. Na overleg met de aanvrager stelt Perspectief een offerte op.

Aanvragen
Wilt u een voorlichting, meedenkmeeting of (interactieve) presentatie aanvragen? Neemt u dan contact op met
communicatie van Perspectief Herstelbemiddeling. Hiervoor kunt u bellen met het algemene nummer
030 -234 00 45 of stuur een e-mail naar communicatie@perspectiefherstelbemiddeling.nl

